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Inzerce

Nový
Suzuki S-Cross

od 359.900 Kč

Suzuki SX4

od 249.900 Kč

Suzuki Swift

od 199.900 Kč

Suzuki  S-Cross 1.6 DDiS: emise CO2 110 g/km, kombinovaná spotřeba 4,2 l/100 km. 
Fotografie je pouze ilustrativní. 

Suzuki Swift 1.2: emise CO2 116 g/km, kombinovaná spotřeba 5,0 l/100  km. 
Vyobrazený model obsahuje prvky příplatkové výbavy.

Rodinný Universální
Svižný

TERS, spol. s r.o. – autorizovaný dealer Suzuki s nejdelší tradicí v Praze
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360 | e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Silná trojka Suzuki pro každou příležitost
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www.spilka-truhlarstvi.cz

SPILKA truhlářství, Breicetlova 771 
Praha 9 (HASSO) Černý Most, tel.: 224 317 14

Otevírací doba: po–pá 10:00–18:00

20 % na kuchyňské linky
30 % na vestavěné skříně

LETNÍ SLEVA
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Úvod

Obsah Vážení občané, milí sousedé,

NENAŠLI JSTE ČTRNÁCTKU VE SVÉ SCHRÁNCE? 
Kontaktujte nás na tel.: 296 114 911 nebo nám zašlete
svou adresu na e-mail: distribuce@casopis14.cz,
popřípadě poštou na adresu vydavatele: 

PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2,
140 00 Praha 4 – Krč.

Časopis ČTRNÁCTKA • Periodický tisk územně samosprávného celku • Časopis není periodikem žádného politického
subjektu • Za obsah článků odpovídají autoři • Pro MČ Praha 14 vydává PRINCO International, spol. s r. o.,
Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, IČ: 45270481 • Náklad: 21 000 výtisků • Periodicita: měsíční • Distribuce:
Česká pošta, s. p., distribuováno zdarma v MČ Praha 14 (Černý Most, Hloubětín, Kyje, Hostavice) • Registrace:
MK ČR E 20512 • Manažer vydání: Ing. Eva Fritscherová, tel.: 296  114  911 • Redakční rada: Bc. Radek Vondra,
Ing. Mgr. Lucie Svobodová, Mgr. Aleš Kuda, Jiří Šebek, Ing. Ilona Picková. Členství v redakční radě bylo nabídnuto
zástupcům všech politických stran zastoupených v Zastupitelstvu MČ Praha 14 • Redakce si vyhrazuje právo
zkracovat došlé příspěvky • Nevyžádané příspěvky se nevracejí • Neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce
• Dodané písemné materiály označujeme jménem autora nebo zkratkou (dm) • Komerční sdělení označujeme
zkratkou (pr) • Foto na titulní straně: Prof. arch. Martin Rajniš

07 AKTUALITY 
08 ROZHOVOR – MARTIN RAJNIŠ

15 ČTRNÁCTKA DĚTEM – SOUTĚŽTE 
SE ČTRNÁCTNÍČKEM

10 PROJEKTY – BUDOUCNOST ROŽMBERSKÉ
V RUKOU OBČANŮ; PROJEKT SMART

24 ZDRAVÁ MČ – PSÍ ŠKOLKA LETOS V NOVÉM

28 KULTURNÍ PŘEHLED PRAHY 14

04 TÉMA – ROZHLEDNA JAKO SVĚTOVÝ UNIKÁT

06 NOVINKA – QUO VADIS, RODINNÉ
A SPORTOVNÍ CENTRUM V HLOUBĚTÍNĚ

13 FEJETONY A NÁZORY

30 HYDEPARK

26 PRAHA 14 ŽIJE

31 KŘÍŽOVKA O CENY

12 ZPRÁVY Z RADNICE

18 INFORMACE – HARMONOGRAM SVOZU
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

11 KAUZA – CO SE BUDE DÍT S ČERNOU
STAVBOU V HERDOVSKÉ

17 TEEN AGE AREA – PRAHA 14 OTEVŘELA
PŮJČOVNU

20 SENIORPARK – GRATULUJEME
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU!

21 Z MĚSTSKÉ ČÁSTI – NOVÁ PRÁVNÍ
PORADNA POMŮŽE OBČANŮM; STUDENTI
GYMNÁZIA V ŽÁKOVSKÉM ZASTUPITELSTVU

16 OHLÉDNUTÍ – Z KVĚTNOVÝCH AKCÍ

22 PROJEKTY – TĚŠÍME SE NA NOVÝ PARK

19 KRIMI  – BOJ ZA BEZPEČNĚJŠÍ INTERNET
POKRAČUJE

14 POZVÁNKY

Inzerce: tel.: 296 114 911, e-mail: inzerce@casopis14.cz
Uzávěrka inzerce je 15. 6. 2014.

Šéfredaktor:
Jakub Mračno, tel.: 725 393 330
e-mail: redakce@casopis14.cz

léto, čas dovolených a pro děti čas
prázdnin, se nezadržitelně blíží. Právě
v období, které je relativně klidnější
a metropole se zčásti vylidňuje, je
pro nás naopak možností pro opravy
škol, školek či jiných prací spojených
se zajištěním klidného chodu městské
části. Letošní léto má pro nás jednu
zvlášť příjemnou věc, kterou je napl-
ňování dlouho uvažované idey, a to
představení návrhu unikání rozhledny.
Ta by mohla vyrůst už v příštím roce

na Čihadlech jako jedinečný exemplář světoznámého českého
architekta, jehož snahou je rozhlednu citlivě doplnit jako
součást přírody v sousedství sídliště tak, aby zapadla i do
panoramatu Prahy 14. O unikátní rozhledně si můžete nejen
přečíst v tomto vydání časopisu, ale v případě zájmu si pro-
hlédnout i maketu rozhledny, která vznikne v červnu u Kyjského
rybníka, a také se k ní samozřejmě vyjádřit.
Mnozí z vás už také mohli zaregistrovat, že se naplno
rozběhla první etapa výstavby parku U Čeňku, který většina
obyvatel Černého Mostu i dalších lokalit v naší městské
části už netrpělivě očekává. Prostor pod Čihadly se nyní
mění doslova před očima, a přestože cílem bude nová re-
kreační zóna pro naše obyvatele, rád bych se touto cestou
omluvil všem, pro které bude navážení a úprava zeminy pro
nový park omezením klidu v blízkém okolí. Věřím, že toto
dočasné nepohodlí vyváží nový kus přírody v sousedství
sídliště a také že se park bude co nejdříve dále rozšiřovat až
do své původně naplánované podoby o rozloze okolo sta
hektarů. 
Zároveň bych vám popřál příjemně strávené léto a školákům
co nejlepší vysvědčení.

Váš starosta
Bc. Radek Vondra
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STAVBU UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE
Z NÁLETOVÝCH DŘEVIN, KTERÁ MÁ
DO BUDOUCNA POSLOUŽIT K VÝ-
STAVBĚ ROZHLEDNY DLE NÁVRHU
ARCHITEKTA MARTINA RAJNIŠE,
MOHOU JIŽ OD ZAČÁTKU ČERVNA
SLEDOVAT ZÁJEMCI NA BŘEHU
KYJSKÉHO RYBNÍKA. POKUD SE 
VŠE PODAŘÍ, MŮŽE SE TENTO ZÁMĚR
DO BUDOUCNA, PO PROJEDNÁNÍ
S OBČANY, DOČKAT REALIZACE
V PROSTORU NA ČIHADLECH.

Ihned poté, co se architekt Martin
Rajniš vrátil z Paříže, kde na konci
května obdržel Mezinárodní cenu za
udržitelnou architekturu, pustil se
společně se svým týmem z Huti ar-
chitektury do příprav stavby takzva-
ného artefaktu budoucí rozhledny pro

Prahu 14. Pomáhat mu s ní budou
v rámci workshopu zhruba dvě desít-
ky studentů architektury ze tří uni-
verzit v Praze, Liberci a Brně. Půjde
vlastně o stavbu prototypu rozhledny
Doubravka, jak zní jedno z jejích pra-
covních pojmenování. 
Na břehu Kyjského rybníka, v prosto-
ru chystaného volnočasového areálu,
začne 8. června vyrůstat zhruba dva-
náctimetrový model věže. Půjde v zá-
sadě o věrnou kopii konstrukce roz-
hledny, o jejíž realizaci v současnosti
vedení městské části uvažuje v areálu
budoucího parku Na Čihadlech.

WORKSHOP JAKO REALITY SHOW
Martin Rajniš bude se studenty
v plenéru aplikovat nové konstrukční
prvky, práci se dřevem, stejně jako

ladit detaily budoucí rozhledny. Ačko-
liv bude místo vzniku prototypu pro
veřejnost kvůli bezpečnosti uzavřené,
zájemci o tento unikátní projekt

zkrátka nepřijdou. Na víkend 20. až
22. června je naplánovaný otevřený
workshop pro veřejnost, kde se lidé
budou moci seznámit s detaily arte-
faktu, stejně jako získat všechny další
informace. Podrobný program bude
v předstihu zveřejněn na webových
stránkách městské části Praha 14
– uvažuje se i o začlenění akce do
prestižního festivalu architektury

ROZHLEDNA JAKO
SVĚTOVÝ UNIKÁT

„Můžeme být právem hrdí na to, že se
tohoto záměru ujal právě Martin Raj-
niš. Jeho práce nesou výrazný ruko-
pis, pozitivní stigma a silný příběh…“

Plánovaná podoba rozhledny zasazená do prostředí parku Na Čihadlech.
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a urbanismu reSITE, jenž bude v da-
ném termínu probíhat v Praze.

VĚŽ JAKO ŽÁDNÁ JINÁ
V případě Doubravky může Praha 14
získat naprostý unikát – stačí se po-
dívat, jak široce diskutované a medi-
alizované jsou jiné kreace architekta
Rajniše, například Poštovna na Sněžce
nebo rozhledna Bára II v Chrudimi.
Co realizace, to originál a nový přístup
k práci s obnovitelným materiálem –
dřevem.
„Můžeme být právem hrdí na to, že se
tohoto záměru ujal právě Martin Raj-
niš. Jeho práce nesou výrazný ruko-
pis, pozitivní stigma a silný příběh,
mají značný přesah do urbanismu,
ale i marketingu míst vzniku. Vedle
toho, že získáme krásnou dominantu,
vnímáme rozhlednu i jako symbol
znovuoživení budoucího parku Na Či-
hadlech i jako prvek, díky kterému se

Praha 14 zviditelní v rámci celé Prahy
a dost možná i České republiky,“ míní
starosta Radek Vondra.
Chystaná věž se stane vedle úspěšného
projektu Rajský vrch, revitalizace parku
Na Čihadlech a u Kyjského rybníka,
oblastí Hloubětína a dalších míst,
jejichž obnova již probíhá nebo brzy
započne, dalším dokladem atraktivity
Prahy 14. Ta chce v budoucnu prodi-
skutovat ideový záměr stavby věže se
svými občany.
A co se stane s prototypem Doubravky
u „Kyjáku“? Starosta Radek Vondra
i Martin Rajniš jsou zajedno v tom, že
u Kyjského rybníka může artefakt
zůstat klidně dva tři roky. Může se
tak klidně stát, že v příštích letech,
kdy by mohla být postavena ta „pravá“
rozhledna, bude mít naše městská
část rozhledny dvě – jednu dvanácti-
metrovou a druhou ještě o deset
metrů vyšší… (dm)

Téma

SLOVO ARCHITEKTA
Nápad oživit veřejný prostor

v Praze 14 neotřelým prvkem mi při-

jde od počátku dobrý, a proto jsem

také už před časem uvítal záměr po-

stavit v naší městské části roz-

hlednu. Park Na Čihadlech je jako

jedna z mála vyvýšenin u nás doza-

jista hlavním centrem procházek pro

obyvatele Černého Mostu i dalších

lokalit. Proto je i toto umístění roz-

hledny logické a věřím, že právě

místní ocení toto zpestření nejvíce.

Už v době, kdy se záměr na stavbu

věže rodil, jsem jako architekt s na-

pětím očekával, jakou cestou se

městská část vydá. Dnes musím říci,

že volba takto jedinečného a neotře-

lého řešení byla dobrá. A nejen proto,

že tím v případě realizace jako měst-

ská část získáme architektonický

unikát a zajímavost hodnou celopraž-

ské pozornosti. Samotná podoba

věže a její jedinečná konstrukce jí

dává skutečné propojení s okolní pří-

rodou. Kromě toho, že vzejde z ma-

teriálu, který vyrostl u nás, bude

právě nám sloužit k rozhledu po

okolí, po přírodě, která v Praze 14

tvoří přirozenou protiváhu k sídlišti

i vzdálenějším průmyslovým areálům

v sousedních městských částech.

Osobně se na tento nový pohled tě-

ším a věřím, že nejsem jediný. 

Ing. arch. Milan Veselý,
hlavní architekt MČ Praha 14 

Takto bude vypadat artefakt, který má prověřit plánovanou konstrukci rozhledny.
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QUO VADIS: RODINNÉ A SPORTOVNÍ
CENTRUM V HLOUBĚTÍNĚ

BEACHVOLEJBALOVÝ KURT S KLU-
BOVNOU NABÍZÍ NOVÉ RODINNÉ
A SPORTOVNÍ CENTRUM QUO VADIS
V SOUSEDSTVÍ HLOUBĚTÍNSKÉHO
HŘBITOVA U KOLBENOVY ULICE. 
ZANEDBANÝ A BEZDOMOVCI VYUŽÍ-
VANÝ OBJEKT NĚKDEJŠÍHO ZAHRAD-
NICTVÍ OŽIVILI MANŽELÉ KOTTOVI,
KTEŘÍ ZDE DO PODZIMU CHTĚJÍ 
OTEVŘÍT I KOŇSKOU JÍZDÁRNU.

Před rokem změnil pozemek po býva-
lém zahradnictví v Zálužské ulici mezi
hloubětínským hřbitovem a železniční
tratí majitele.  Díky vstřícnému přístu-
pu MČ Praha 14 se podařilo novým
majitelům, manželům Kottovým, po-
měrně rychle zanedbaný pozemek vy-
čistit, rekultivovat, oplotit a vybudovat
zde nový provoz a zázemí budoucí koň-
ské jízdárny pro děti a dospělé. „Už
nyní je veřejnosti k dispozici beachvo-

lejbalový kurt, celý areál včetně jíz-
dárny budeme otevírat prvního září,“
přiblížila provozovatelka Jana Kottová.
Výuka jízdy na koních (převážně nižšího
rámce) bude podle jejích slov probíhat
celoročně pod odborným vedením
zkušených lektorů na jízdárně. V plánu
jsou i vyjížďky po okolí.
„Filozofií celého projektu je dostat
dnešní děti od počítačů a kromě vyvá-
ženého a zdravého pohybu jim přinést
do lůna Prahy trochu přírody a návrat
ke kořenům. Členové zde budou nejen
jezdit, ale budou se též o koníky pod
dohledem starat, aby se naučili si tu
svoji chvilku na koňském hřbetu za-
sloužit,“ vysvětluje Jana Kottová, která
má s manželem dlouholeté zkušenosti
z organizování akcí a letních táborů pro
děti. Právě děti, ale také dospělí zájem-
ci se mohou o členství hlásit už nyní,
zajezdit si ale bude možné i nárazově. 

Přestože jízdárna otevře až po prázd-
ninách, už od začátku června je
v areálu otevřeno beachvolejbalové
hřiště s občerstvením pro veřejnost
i zájemce o firemní či jiné soukromé
akce a turnaje. 
Podle Jany Kottové se předpokládá
i nábor dětí. „Beachpřípravka bude
určena dětem ve věku 8–10 a 10–13
let a povede ji bývalý juniorský mistr
ČR v beachvolejbalu Lukáš Pekárek,“
upřesnila majitelka areálu. 
Jeho součástí je vedle zmíněných ak-
tivit i nově zrekonstruovaná klubovna
s občerstvením, šatny a sprchy, nové
dětské hřiště pro nejmenší a rela-
xační zóna s jezírky, kde plánují
manželé Kottovi večerní táboráky
s kytarou. Jízdárna i beachvolejbal
mají i umělé osvětlení pro večerní

provoz až do 22 hod.  Na druhý čer-
vencový týden (7.–14. 7.) je v plánu
také příměstský tábor pro děti od
6 do 12 let, jehož náplní bude výuka
jízdy na koni, péče o zvířata, sportov-
ní hry a rukodělná činnost.            (pr)
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PŘÍMĚSTSKÝ 
KOŇSKÝ TÁBOR
Od 7. 7. do 14. 7. 2014 (9–17 hod.)
bude v Praze 14 Hloubětíně probíhat
příměstský koňský tábor pro děti 
od 6 do 12 let.

PROGRAM: Výuka jízdy na koni, péče o zvířata, ukázka
jezdeckých dovedností, sportovní hry, rukodělná činnost, 
závěrečný táborový oheň. Počet míst omezen. 
KONTAKT: Jana Kottová, tel. +420 724 295 660, 
jízdárna QUO VADIS, Zálužská 872/10a, Praha 9.
Od 1. 9. 2014 bude jízdárna v plném provozu (slevy pro předplatitele a členy klubu).

PRONÁJEM BEACH-
VOLEJBALOVÉHO
KURTU
Od 1. 6. do 30. 9. nabízíme 
pronájem beachvolejbalového
kurtu od 9 do 22 hod. (možnost umělého osvětlení).
Slevy pro předplatitele a dopolední hraní. Možnost firemních
akcí. Nová klubovna, sprchy, občerstvení...
1. turnaj dvojic (i smíšených) se koná v neděli 29. 6. 2014
od 8 hod. Omezený počet dvojic (rozdělení podle úrovně). 
Přihlášky a rezervace kurtu: Jana Kottová, 
tel. +420 724 295 660, Zálužská 872/10a, Praha 9
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RODINNÉ CENTRUM QUO VADIS
Věříme, že si do nového areálu na-
jdete brzy s dětmi cestu i vy a pose-
díte u dobré kávy a zmrzliny nebo
aktivně využijete nabízené možnosti
sportovního vyžití. 

Informace a rezervace hodin získá-
te přímo u p. Jany Kottové na tel.
čísle 724 295 660, nebo na e-mailu:
jana.kottova@email.cz. 
Provozní doba klubu je od pondělí
do soboty od 9 do 21 hod.
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Aktuality

ÚPRAVA BROUMARSKÉ
ZVÝŠÍ BEZPEČNOST
Nebezpečná křižovatka ulic Vaj-
garská a Broumarská se dočká
dlouho požadované rekonstrukce
a především nového dopravního
řešení. „Přibude nový odbočovací
pruh ve směru z Broumarské do
Vajgarské. Budou upraveny polo-
měry, aby především autobusy
MHD mohly bezpečně odbočovat
z Vajgarské ulice, aniž by ohrožo-
valy vozidla jedoucí v protisměru,
k čemuž nyní docházelo a činilo
tuto křižovatku velmi nebezpeč-
nou,“ vysvětlil místostarosta Aleš
Kuda. Realizace bude zahájena po-
čátkem června.
Práce budou rozděleny do celkem
čtyř etap a celá rekonstrukce by
měla být hotova do konce prázdnin.
Po dobu realizace je bohužel nutné
počítat s omezením dopravy. Ne-
půjde o nic drastického, průjezd
bude zachován, pouze dojde k ome-
zení rychlosti na 30 km/h. Zachován
bude i provoz autobusů. „Využíváme
letní období, kdy je dopravní zátěž
nižší, aby byl dopad omezení co
nejmírnější,“ dodal Kuda. (jam)

Tradiční přehlídka mateřských škol
z Prahy 14 v polovině května oživila sál
Kulturního domu Kyje. Pod názvem Ba-
revné korálky 2014 se opět se svými po-
řady, divadelními, tanečními i hudebními

vystoupeními představili rodičům a blíz-
kým předškoláci ze všech deseti mateř-
ských škol v Praze 14. Ve skvělé atmo-
sféře před zaplněným publikem se děti
dočkaly i bouřlivého aplausu.            (jam)

POČERNICKÉ FÓRUM:
O PROBLÉMECH OBCE
SPOLEČNĚ S OBČANY
Ve čtvrtek 15. května se uskutečnilo již
páté Fórum, na kterém se setkali zá-
stupci místní samosprávy s občany
Zdravé MČ Praha – Dolní Počernice, aby
pojmenovali 10 problémů, které je nejvíc
trápí. Téměř 70 obyvatel MČ vidělo nej-
větší problémy v chybějícím vybavení
školy, dále ve znečišťování veřejných pro-
stranství zvířecími exkrementy, doplnění
lesních pozemků v oblasti lokality Vinice,
vybudování hřiště pro seniory, bezdomo-
vectví, úklid uličních žlabů, vykrádání vo-
zidel, vybudování nové školy a další.
Akce proběhla v rámci Místní Agen-
dy 21, prostřednictvím které řeší vedení
MČ Praha – Dolní Počernice problémy

společně s obyvateli MČ, kterým se pak
zodpovídá za přijatá opatření a řešení
vygenerovaných problémů. Víme, že
MČ Praha 14 je také členem Národní
sítě Zdravých měst ČR, stejně jako
MČ Praha – Dolní Počernice, a potýká
se s podobnými problémy. Proto přeje-
me Praze 14, aby těch problémů bylo co
nejméně a aby se vaší samosprávě da-
řilo tyto problémy úspěšně odstraňovat.

Zbyněk Richter,
starosta MČ Praha – Dolní Počernice

Plechárna na léto zavírá. Důvodem
je plánovaná rekonstrukce, která
odstartuje už 20. června a potrvá až
do začátku října. Po celou dobu
bude tento multifunkční prostor
uzavřen veřejnosti.

(jam)

PLECHÁRNA KVŮLI
REKONSTRUKCI 
ZAVÍRÁ

STOP ZEVLING BUDE
LETOS DVOUDENNÍ
Blíží se nám tradiční multižánrový
sportovně-kulturní festival, který
i v letošním roce oživí sídliště Černý
Most. Stop Zevling bude letos
dvoudenní, zapište si proto do diářů
datum 13. a 14. září 2014. 
V prvním dnu se můžete těšit na
sportovní turnaje, koncerty, skate zá-
vody, ostatní street sporty a také Zevl
market. Druhý den nabídne veletrh
neziskových organizací, atrakce pro
rodiny s dětmi nebo divadlo.       (dm)

BAREVNÉ KORÁLKY OŽIVILY SÁL KD KYJE
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Celkem 6 353 platných hlasů odevzdali
voliči v Praze 14 ve volbách do Evropské-
ho parlamentu, které se konaly o před-
posledním květnovém víkendu. Volební
účast byla v naší městské části téměř
dvacetiprocentní, tedy o něco vyšší nad
celorepublikovým průměrem, který činil
18,2 %. Do Evropského parlamentu na-
konec za Česko usednou poslanci hnutí
ANO, které získalo 16,13 %, TOP 09
s 15,95 %, ČSSD, které dalo hlas 14,17 %
voličů, KSČM s 10,98 % a také zástupci
KDU-ČSL (9,95 %), ODS (7,67 %) a Stra-
na svobodných občanů (SSO) s 5,24 %
platných hlasů. Po čtyřech mandátech
v EP tak získávají ANO, TOP 09 a ČSSD,

po třech poslaneckých křeslech obsadí
zástupci KSČM a KDU-ČSL, dva mandáty
získala ODS a jeden SSO. Konečné vý-
sledky přibližně odpovídají i rozložení
odevzdaných hlasů v Praze 14.
Z výše zmíněného počtu odevzdaných
platných hlasů získala nejvíc koalice TOP
09 a STAN (1 471 hlasů) následována
hnutím ANO s 1 119 hlasy, ČSSD, která
získala 626 hlasů a ODS s 525 hlasy. Přes
pomyslnou pětiprocentní hranici se
v naší městské části dostala z celkových
39 politických stran a hnutí také Pirátská
strana (459 hlasů), SSO (448 hlasů),
KSČM s 399 hlasy a Strana zelených,
které dalo hlas 392 voličů. (jam)

PRAHA 14 VOLILA PRO EVROPU

TANEČNICE Z POHÁDKY ZÍSKALY CENY
Děti z tanečního studia ČM se
zúčastnily přehlídky dětských sku-
pin scénického tance pro Prahu,
kde získaly dvě ocenění. Choreo-
grafie Toč se, toč se, toč získala
ocenění poroty za zdařilé zvládnutí
vhodného tématu a choreografie
Pískle byla oceněna porotou za
přesvědčivost projevu.             

(dm)
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POJĎME NA ÚVOD ČTENÁŘŮM ŘÍCT,
CO SE SKRÝVÁ POD NÁZVEM HUŤ
ARCHITEKTURY?
Huť architektury znamená, že projek-
tujeme, realizujeme a učíme. Učíme se
od sebe navzájem, děláme realizace se
studenty. V současné době završujeme
dlouholeté úsilí o prosazení směru, kte-
rému říkáme přirozená architektura.
Tak jak se rychle mění svět, rozvíjejí se
technologie, mění se i životy lidí a také
celá společnost. Lidi dnes jejich domy
neuspokojují, a proto je třeba hledat in-
spiraci v přírodě.

JAK JSTE SE K TOMUTO SMĚRU
PROPRACOVAL?
Dlouhou dobu jsem projektoval velké bu-
dovy, obchodní dům Máj, Nový Smíchov
a stovky dalších. Samozřejmě že jsem
to nedělal sám, protože takové projekty
jsou vždycky dílem mnoha lidí. Upřímně
řečeno mi ale tyto projekty začaly lézt
na rozum, byl jsem z toho už rozmrzelý,
naštvaný. Proto jsem se vydal na cesty.
Projel jsem různé světadíly, viděl jsem
poušť, volné moře i ledovce v Grónsku
a právě tyto vjemy, ta krása a jedineč-
nost přírody mi ukázaly, že příroda je
pro člověka zásadní. To samé platí o do-
morodcích a jejich stavbách, o zvířatech
a jejich světě… To byl impulz, abychom
s partou kamarádů začali dělat něco,
čemu říkáme přirozená architektura.

V ČEM SPOČÍVÁ ONA PŘIROZENOST?
Jde například o materiály. Používáme
dřevo, kámen, pochopitelně i sklo, které
je de facto také přírodním materiálem.
Kovy a další materiály používáme jen
jako doplňky. Tudy vede naše cesta
k přirozené architektuře. To, co je pro
domorodce džungle, kde najdou ve-
škerý stavební materiál, to je pro nás
skládka za pilou s odřezky trámů, prken
a podobně. Hlavní ale pro nás zůstává
obnovení dialogu mezi stavbou, archi-
tektem a člověkem. 

S ARCHITEKTY MASÁKEM A EISLEREM JAKO TŘICÁTNÍK NAVRHOVAL LEGEN-
DÁRNÍ OBCHODNÍ DŮM MÁJ. O DESET LET POZDĚJI ZASE PAVILON PRO EXPO
VE VANCOUVERU. ZAČÁTKEM NOVÉHO TISÍCILETÍ PŘIBYL NA DLOUHÝ SEZNAM
REALIZACÍ NOVÝ SMÍCHOV. A PAK PŘIŠLA ZMĚNA. O CESTÁCH PO SVĚTĚ ZA
OBJEVENÍM PŘÍRODY, O PŘIROZENÉ ARCHITEKTUŘE I O LÁSCE K VĚŽÍM JSME
HOVOŘILI S ARCHITEKTEM MARTINEM RAJNIŠEM, AUTOREM UNIKÁTNÍHO 
NÁVRHU ROZHLEDNY, KTERÁ V BUDOUCNU VYROSTE NA ČIHADLECH.

DIVÁCI, POROZUMĚNÍ,
SPOLUPACHATELÉ…

MARTIN RAJNIŠ
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PROTO SLAVÍ ÚSPĚCH 
I VAŠE NÁVRHY VĚŽÍ… 
Máme nějaké úspěchy, ale není to
vždy jen pozitivní. Během posledních
let jsme se nicméně hodně zaměřili
na věže. V Česku, ale například
i v Rakous ku a Německu jsou věže ne-
smírně oblíbené. Jsme země výletníků,
kteří mají rádi svou krajinu, chodí do
přírody a rádi se po ní rozhlížejí. Roz-
hledna je pro lidi cílem, místem, které
si určí pro svou procházku. Postavit věž
přitom není kdovíjaký byznysplán, není
to drahá stavba a lidi mají naprosto
oprávněný pocit, že je to stavba určená
jim, že se staví pro jejich radost. Znovu

se tak navazuje přirozený vztah mezi
projektantem a obyčejným člověkem. 

PODOBNĚ TOMU JISTĚ BUDE
I S ROZHLEDNOU V PRAZE 14. 
CO PRO VÁS TATO VÝZVA ZNAMENÁ?
Možnost postavit věž v Praze 14 je pro
nás skutečným vyznamenáním, z té
možnosti jsme nadšení, protože zatím
se všechny naše věže stavěly mimo
Prahu.  Nakonec si vybrali tento typ věže,
který je navržen z nejpřirozenějšího ma-
teriálu, který lze na místě najít. Kon-
strukci tvoří mladé kmeny z náletů, které
všude rostou a v rámci údržby zeleně se
likvidují. Pouštíme se na cestu našich
předků, ale pouštíme se na ni s moder-

ními znalostmi a zkušenostmi. Výsled-
kem je útvar, který zapadá do přírody
a současně z ní vychází. Můžeme tak li-
dem pootevřít vrátka do světa přírody,
který je protipólem dnešní agresivní
a uspěchané doby.

JDE O VÁŠ NÁPAD, NEBO VÁS
INSPIROVALA NĚJAKÁ DŘÍVĚJŠÍ
STAVBA?
Jde o originální konstrukci, která je po-
chopitelně inspirována přírodou. Zatím
jsme ji vyzkoušeli na modelu a nyní ji
budeme znovu prověřovat v rámci
workshopu se studenty, kdy na břehu
Kyjského rybníka postavíme tímto způ-
sobem takzvaný artefakt. Půjde o zhruba
dvanáctimetrovou konstrukci, na které
v praxi vyzkoušíme stabilitu a spojení
nosných nohou budoucí rozhledny.
S workshopy máme dobré zkušenosti,
pro studenty je lepší, když si dřevo osa-
hají a poznají jeho krásu i utrpení, které
taková práce přináší. Jsme připraveni
na místě přivítat i lidi z okolí, doufám,
že najdeme diváky, spolupachatele,
porozumění…

JAKÁ BYLA VAŠE OČEKÁVÁNÍ 
A JAK VNÍMÁTE NYNĚJŠÍ
SPOLUPRÁCI S PRAHOU 14?
Naším cílem není výdělek, nestojíme
ani o slávu nebo nějaké ceny. Naším
prvořadým cílem je, aby se to lidem
líbilo, aby ty stavby měli rádi. To je pro
nás největší odměna, to je to, co nás
na té práci nejvíc baví. A je dobře, že
se najdou lidé na odpovědných po-
stech, kteří mají pro toto porozumění,
což je příklad starosty Radka Vondry
i dalších lidí z Prahy 14. Uvědomují si,
že každá hodina práce, každá koruna
nákladů je v tomto případě rozumně
zhodnocená. Ta rozhledna je vlastně
pravým opakem tunelu Blanka. Tunel
je v zemi, rozhledna míří do vzduchu,
tunel se staví dlouho, toto bude rychle
hotové, tunel je z betonu a oceli, toto
je z přírodního materiálu… 
V tom kontrastu navíc můžeme uká-
zat, že architekti nejsou takoví blbci,
jak by se mohlo na první pohled zdát,
právě pod vlivem těch všech staveb,
jako jsou tunely a administrativní cen-
tra. Co víc nabídnout lidem než ote-
vřený rovnocenný dialog o věcech,
o tom, jak mají být a kam se vlastně
jako společnost pohybujeme.

(jam)

Rozhovor

Prof. arch. MARTIN RAJNIŠ
Architekt, urbanista a spoluzakla-
datel České komory architektů se
narodil v roce 1944. 

V letech 1962 až 1969 studoval na
Fakultě architektury ČVUT a ná-
sledně postgraduál na AVU. Půso-
bil v několika architektonických
ateliérech a studiích, dnes vede Huť
architektury, která sídlí nedaleko
Pražského hradu.

Od dětství miluje cesty přírodou, na
které jej přivedl jeho otec, a dodnes
je vášnivým cestovatelem, který po-
znal takřka všechny světadíly. Ja-
kožto pravicový anarchista, za nějž
se sám označuje, ustoupil před ča-
sem od velkých projektů a začal se
věnovat směru označovanému jako
přirozená architektura, jež vychází
z hlubokých zákonů přírody. Tu re-
prezentují stavby jako Poštovna na
Sněžce, transbordér v Chrastavě či
světově uznávané dřevostavby u nás
i v zahraničí. Na kontě má řadu uni-
kátních technických řešení, které
uplatňuje na mnoha návrzích věží,
z nichž zřejmě nejznámější je Bára
u Chrudimi. Zatím poslední věží je
pak maják a muzeum Járy Cimrmana
v Příchovicích.

Model budoucí rozhledny pro Prahu 14.
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Projekty

PODNIKATELÉ Z PRAHY NA MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI
VE DNECH OD 20. DO 23. KVĚTNA 
SI V BRATISLAVĚ ZMĚŘILY SÍLY
ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELÉ ZE 
ŠESTI ZEMÍ – Z ITÁLIE, NĚMECKA,
RAKOUSKA, MAĎARSKA,
SLOVENSKA A ČESKA.

Cílem akce s názvem SMART Campus
bylo poskytnout účastníkům možnost
zdokonalit své odborné a prezentační
schopnosti a představit svůj podnika-
telský záměr širší veřejnosti. Vyvrcho-
lením akce byl závěrečný den, kdy
měl každý ze 35 začínajících podnika-
telů 3 minuty na prezentaci svého ná-
padu před publikem. Čeští účastníci
představili širokou škálu nápadů – od
hřejících stolů pro restaurační a ho-
telové terasy (Galavito) přes portály
na podporu zdravé výživy a vyhledá-
vání architektů (jimehlavou.cz, najdi-
architekta.cz) až po zdravé potravi-
nové výrobky (Sunlafel). Pátá firma,
také vyslaná pražským Smart
pointem, se probojovala do užšího fi-
nále. Šlo o aplikaci SmartCon od če-
ských vývojářů PITPartners, která
výrazně usnadňuje organizaci a re-

alizaci kongresů a eventů. Akce byla
realizována v rámci mezinárodního
projektu i.e. SMART, ve kterém je
MČ Praha 14 jedním z partnerů. Pro-

jekt je realizován v rámci programu
Central Europe a kofinancován z pro-
středků ERDF.

(dm)

BUDOUCNOST ROŽMBERSKÉ V RUKOU OBČANŮ
Akce se konala přímo na zeleném
pásu poblíž autobusové zastávky Pá-
vovské náměstí, kde vzhledem k ne-
příznivé předpovědi počasí vyrostl
velký stan. Značný zájem veřejnosti
ukázal, že místním záleží na bu-
doucnosti tohoto nyní nevyužívaného
prostoru i na řešení dalších aspektů
života v této lokalitě. 
Tu v současné době řeší radnice ve
dvou základních rovinách. V prvé řadě
byl přímo na místě setkání předsta-
ven záměr výstavby dětského hřiště.
Největší zájem ale bezesporu vyvola-
ly otázky ohledně dopravního řešení
Rožmberské ulice, která je stále re-
lativně hojně využívanou zkratkou
pro motoristy, kteří projíždějí mezi
Českobrodskou a Broumarskou ulicí.
„Opatření ke zklidnění je několik,
vždy je ale potřeba posoudit dopad
z hlediska širších vztahů,“ vysvětloval
místostarosta Aleš Kuda (na snímku).
O budoucím řešení dopravy i dalších
změnách v lokalitě se pak dlouze di-
skutovalo. Konkrétní závěry z této di-
skuze s občany přineseme v dalším
vydání Čtrnáctky. (jam)
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O BUDOUCNOSTI ROŽMBERSKÉ ULICE A PŘILEHLÉ NEVYUŽÍVANÉ 
PLOCHY DEBATOVALI NA KONCI KĚTNA ZÁSTUPCI VEDENÍ MČ PRAHA 14
S OBYVATELI ZMÍNĚNÉ LOKALITY. NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRŮ
RADNICE DORAZILO PŘES NEPŘÍZEŇ POČASÍ NĚKOLIK DESÍTEK LIDÍ
Z BEZPROSTŘEDNÍHO I VZDÁLENĚJŠÍHO OKOLÍ.
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Kauza

CO SE BUDE DÍT S ČERNOU
STAVBOU V HERDOVSKÉ
OD JARA LETOŠNÍHO ROKU SE 
POTÝKÁ PRAHA 14 S KAUZOU 
ČERNÉ STAVBY V HERDOVSKÉ ULICI.
POPRVÉ JSME SE TOMUTO PŘÍPADU
VĚNOVALI V DUBNOVÉM VYDÁNÍ
ČTRNÁCTKY A PODOBNĚ JAKO VY,
KTEŘÍ SE O TUTO ČERNOU STAVBU
ZAJÍMÁTE, NETRPĚLIVĚ ČEKÁME,
JAK DOPADNE ŘÍZENÍ. TO TOTIŽ
SPADÁ DO KOMPETENCE STÁTNÍ
SPRÁVY, DO KTERÉ MĚSTSKÁ ČÁST
NEMŮŽE ZASAHOVAT. PO ROZ-
HODNUTÍ STAVEBNÍHO ÚŘADU 
SE V RÁMCI KOMPETENCÍ BUDE 
MČ PRAHA 14 NA NÁPRAVĚ 
ÚČINNĚ PODÍLET. 

„Celou kauzu od začátku podrobně
sleduji. Opakovaně jsem nechal pro-
věřit, zda stavební úřad využil všech-
ny zákonné možnosti k zastavení
stavby a nekonal s prodlením. Vždy
se potvrdilo, že nikoliv, a i přes velmi
náročnou komunikaci se stavební-
kem bylo a je činěno maximum mož -
ného,“ upozorňuje starosta MČ Pra-
ha 14 Radek Vondra s tím, že spousta
dobře odvedené práce úřadu není na
první pohled vidět.

REZERVY V LEGISLATIVĚ
NAHRÁVAJÍ STAVEBNÍKOVI
Černá stavba v Herdovské je na první
pohled zdánlivě jednoduchý a jasný
případ. Přesto k zastavení stavebních
prací nedošlo a stavba již skoro stojí.
Otázkou je „proč?“. Odpověď netrápí
jen obyvatele, ale i zástupce radnice.

Stavebník využil institutu odvolání
a prodlužováním řízení si vytváří pro-
stor pro pokračování ve stavbě. „I na
tomto případu se ukazuje, že legisla-
tiva má v tomto směru rezervy,
a měla by se tudíž změnit a v těchto
případech dát větší pravomoci obcím,
třeba v podobě dočasného nařízení
o zastavení podezřelé stavby
do doby, než stavební úřad
rozhodne. Institut, který
má chránit poctivé
stavebníky, je v tom-
to případě okázale
zneužíván,“ domnívá
se starosta Vondra. 

SAMOSPRÁVA BEZ
MOŽNOSTI ÚČINNÉ
OBRANY
Občané totiž
často očekávají,
že starosta z ti-
tulu své funkce
udělá takovému
jednání přítrž.
„Postup a chování
stavebníka, který sta-
ví bez vydaného sou-
hlasu a navíc něco ji-
ného, než k čemu
podal dokumentaci,
jsou pro mne neak-
ceptovatelné a plně
chápu rozhořčené obča-
ny,“ říká starosta Radek
Vondra. „Ani já nejsem spokojen
s tím, jak kauza probíhá. Bohužel

z titulu své funkce v místní samo-
správě nemohu a ani nesmím do
celého procesu vstupovat. Výkon
státní správy nesmí být ovlivňován
samosprávnými orgány městské
části. Tak to v tuto chvíli je. Protože
se ale takovéto věci dějí, budeme se
snažit iniciovat změnu legislativy.

Aby zákon nechránil toho, kdo ho
porušuje, ale především ty,

kteří jsou porušováním zá-
kona poškozováni. Není

možné, aby se místní
samosprávy nemohly
účinně bránit nezákon-

nému jednání,“ rozčiluje
se starosta Vondra.

Úřad městské části
bude i nadále podni-

kat všechny možné
kroky k zastavení
a odstranění stav-
by. Zásadním po-

sunem je zahájení
výkonu rozhodnutí

o nařízení zastavení
stavby exekutorem a zří-
zení zástavního práva na
předmětné nemovitosti,
ke kterému konečně na
podnět úřadu došlo. „Vě-

řím, že zvítězí právo
a černá stavba nebude

hyzdit naše okolí, jako je
tomu v tomto případě. Bohužel

je to však běh na dlouhou trať,“ uza-
vírá Radek Vondra.                       (red)
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Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny.

MALOVÁNÍ 
NA CHODNÍKU

Pro děti, které ještě neodjely na prázdniny, pořádáme již tradiční

malování na chodníku. Malovat budeme 

ve středu 2. července od 9.00 do 12.00 hod.
před základní školou Bří Venclíků na Černém Mostě nedaleko
stanice metra Rajská zahrada.
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TŘI NOVÍ ŘEDITELÉ 
POVEDOU ŠKOLY 
V PRAZE 14 
Tři základní školy v Praze 14, kde se
v poslední době řešilo personální ob-
sazení na postu ředitele, už mají jasno.
Rada městské části Praha 14 jmeno-
vala na jednom z květnových zasedání
níže zmíněné ředitelky a ředitele.
Obsazení ředitelských křesel se tý-
kalo základních škol Bří. Venclíků
a Vybíralova na Černém Mostě a ZŠ
Šimanovská v Kyjích. 

Tu povede již od září Mgr. Alena Ga-
baľová. Vedení ZŠ Vybíralova dostal
po řediteli Skalském, který odešel do
důchodu, na starost Mgr. Jaroslav
Šupka. Vedení městské části mu tou-
to cestou také děkuje za dlouholetou
spolupráci. Do funkce ředitelky ZŠ
Bří Venclíků pak jmenovali radní
Mgr. Kláru Machovou. (jam)

ZPRÁVY Z RADNICE

Městská část Praha 14 zastoupená Správou majetku Praha 14, a. s., zveřejňuje záměry 
na pronájem níže uvedených bytů MČ Praha 14 ve veřejné soutěži formou licitace. 
Záměry budou zveřejněny na www.praha14.cz do 11. 6. 2014. Jedná se o byty:
byt č. 2 – velikost 1+1, Ronešova 1134, Praha 9

byt č. 2 – velikost 3+1, nám. Plk. Vlčka 695, Praha 9

byt č. 7 – velikost 1+1, Bryksova 741, Praha 9

byt č. 14 – velikost 1+1, Kardašovská 754, Praha 9

byt č. 18 – velikost 1+0, Rochovská 764, Praha 9

byt č. 21 – velikost 1+1, Rochovská 767, Praha 9

Dne 16. 6. 2014 od 16.00 hod. proběhne v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, veřejná soutěž formou licitace s podmínkou odkoupení
pohledávky a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu. Bližší informace vč. termínů prohlídek jsou uvedeny ve výzvě
na úředních deskách jak v lokalitě MČ Praha 14, tak na úřední desce v elektronické podobě na www.praha14.cz.

Případné informace podá: SMP 14, a. s., p. Burešová, p. Vrátná, tel. 281 021 462, 281 021 476.

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ NA PRONÁJEM BYTŮ

O
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Starosta MČ Praha 14 Bc. Radek Vondra zve občany na 
16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14, které se koná

24. 6. 2014 od 15.00 hodin v prostorách Galerie 14, 
náměstí Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most.

Program jednání najdete na www.praha14.cz v sekci termíny 
a programy jednání.

16. ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA 
MČ PRAHA 14
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Celkem pětadvacet volných míst
v MŠ Vybíralova na Černém Mostě
může aktuálně nabídnout městská
část rodičům tříletých i mladších
dětí z Prahy 14. „Po navýšení kapa-
city míst v mateřských školách
a selekci duplicitních přihlášek se
při zápisu ukázalo, že kapacity ško-
lek v Jahodnici a v Hloubětíně ne-
uspokojí po ptávku, rodičům proto
byla nabídnuta  volná místa na Čer-
ném Mostě.
Tuto možnost ne všichni využili, proto
nyní městská část nabízí volná místa
i rodičům dětí mladších tří let,“ vy-
světlila  zástupkyně starosty Lucie

Svobodová. Podle jejích slov této si-
tuaci napomohl i fakt, že rodiče před-
školáků využili doporučení městské
části a děti s odkladem školní docház-
ky dali do přípravných tříd. „Celkem
jsme letos otevřeli šest přípravných
tříd na základních školách, které
bude v následujícím školním roce
navštěvovat 71 předškoláků,“ dodala
místostarostka Svobodová.

Zájemci o volná místa ve školkách
mohou kontaktovat Marii Poesovou
(tel.: 225 295 215) nebo Jaroslavu
Popovskou (tel.: 225 295 299). 

(jam)

VYUŽIJTE VOLNÁ MÍSTA VE ŠKOLKÁCH 
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Fejetony a názory 

FEJETONY 
A NÁZORY ZASTUPITELŮ
PLÝTVÁNÍ BEZ OHLEDU
NA NÁZORY ŠKOLY 
A OBČANŮ

Koncem  letošního března byla Zastu-
pitelstvu městské části Praha 14 před-
ložena Radou MČ ke schválení žádost
o získání prostředků z Operačního pro-
gramu Praha – Konkurenceschopnost,
který je spolufinancovaný ze struktu-
rálních fondů EU. Požadované prostředky
jsou určené na projekt „Regenerace
veřejného prostranství ZŠ Vybíralova“.
Rozpočet tohoto projektu dostali za-
stupitelé MČ těsně před zasedáním na
stůl a činí celkem 15 943 402 Kč. Mini-
málně 7,5 % z této sumy, tj. 1 195 756 Kč,
má být poskytnuto z rozpočtu městské
části Praha 14.
Tento projekt byl dokončen v říjnu 2013,
avšak zástupci ZŠ Vybíralova ho přes
opakované žádosti dostali od představi-
telů městské části k nahlédnutí až kon-
cem března 2014. Zaměstnanci školy
a rodiče žáků vyjádřili svůj nesouhlas
s plánovanými úpravami ve veřejném
stanovisku ze dne 14. 4. 2014, které po-
depsalo 331 zaměstnanců a rodičů. Ne-
souhlasí především s výstavbou veřej-
ného parkoviště pro 15 aut v areálu
školy, se zvětšením asfaltových ploch
na úkor zeleně a nahrazením části tráv-
níku štěrkem. Některé plánované úpravy
považují za zbytečné. ZŠ Vybíralova
přitom potřebuje generální opravu at-
letického oválu, který nebyl od uvedení
školy do provozu v roce 1993 zásadně
opraven a je součástí venkovního tělo-
výchovného areálu školy, jenž je volně
přístupný a denně ho v odpoledních
a večerních hodinách využívá veřejnost.
Úřad městské části provedl k plánované
revitalizaci dotazníkové šetření v březnu
2014, kdy jeho výsledky už nemohly být
nijak zohledněny. Účel šetření byl tak
zcela formální, podobně jako řada dalších
dotazníků a anket, kterými Úřad MČ
bombarduje školy a občany Prahy 14.
Úprava okolí školy za 16 milionů korun je
evidentní plýtvání veřejnými prostředky
a celý projekt byl navržen zcela bez ohledu
na názory občanů a zaměstnanců školy.
Evidentní je i rozpor mezi prezentovanou

politikou MČ Praha 14, která zdůrazňuje
komunikaci mezi občany a představiteli
obce, a politikou skutečnou.

PhDr. Eva Nováková, 
členka školské rady ZŠ Vybíralova 

a zastupitelka za ODS

PRAHA 14 DVACETILETÁ
Žiji na území městské části Praha 14 od
roku 1993, tedy jen o něco málo déle,
než se datuje vznik samostatné městské
části. Tehdy byla za největší problém
považována nerovnoměrnost infrastruk-
tury – zatímco na Černém Mostě přeté-
kaly školy množstvím žáků a v jednotlivých
ročnících studovali žáci ve třídě A-C,
v Hostavicích se do malotřídky brodili
blátem, neb scházely chodníky a nebyl
zaveden plyn ani kanalizace.
Na druhou stranu po silnicích jezdilo
a kolem domů parkovalo daleko méně
automobilů a vzhledem k ukončení vý-
roby v některých vysočanských továr-
nách a následnému snížení spadu se
zde i lépe dýchalo. V průběhu let byla
chybějící infrastruktura postupně bu-
dována, a tak nyní v Hostavicích chodníky
máme (zas už nemáme základní školu),
na Černý Most jezdí metro, velké školy
mají daleko méně žáků, ale problém
s parkováním automobilů je trvalý,
vzhledem k jejich téměř raketovému
nárůstu. Na východním okraji vyrostlo
a loni bylo přistavěno a přebudováno
Centrum Černý Most, tedy nakupovat
obyvatelé rozhodně mají kde. Horší už
je to s oblastí sportu a relaxace. Proto
nemohu souhlasit se změnou koefici-
entů výstavby směrem k navyšování
a zahušťování staveb na úkor zeleně,
což se děje v současné době, protože
tím bude docházet k dalšímu zatěžování
ulic dopravou, včetně dopravy v klidu.
Osobně bych doporučoval spíše dobu-
dování sítě dětských hřišť a sportovišť
pro mládež i dospělé a ponechání vol-
ného prostoru pro relaxaci – vzhledem
k počtu obyvatel žijících na území naší
městské části by to bylo velmi záhodno.
Aby se zde i nadále žilo příjemně.

Jiří Šebek, 
zastupitel bez PP – příznivec Hnutí

Úsvit přímé demokracie

OMEZENÍ BILLBOARDŮ

Jak jsem již uváděla v minulém čísle,
zatímco na dálnicích a silnicích I. tří-
dy mimo město svítá naděje na ome-
zování billboardů, v Praze je situace
poněkud jiná. A to platí, bohužel, i pro
Prahu 14, která těch svých má víc než
dost. Nejvíce reklam potkáme na fre-
kventovaných komunikacích, jako je
Průmyslová, Českobrodská, Chlumec-
ká či Broumarská. Ale vidět jsou sa-
mozřejmě i jinde. 
Billboardům z již dříve uvedených dů-
vodů nefandím a prosazuji jejich ome-
zování. Faktem ovšem zůstává, že po-
kud městská část odmítne pronájem
plochy pro reklamu, žadatel se spojí
se soukromým vlastníkem některého
blízkého pozemku a ten mu rád vyjde
vstříc. Za tučný poplatek, samozřejmě.
A tak se stane, že reklamní strašák
stojí o pár metrů dál a obec utřela
nos. Ohyzdy se nezbavila a ještě přišla
o peníze z pronájmu.
Z tohoto důvodu považuji za nezbytné,
aby stejně tak, jako je tomu mimo
město, byly zákonem  omezeny bil-
lboardy i u místních komunikací a silnic
II. a III. třídy,  jak bylo původně navr-
hováno. Jen tak se od těchto oblud
uleví i nám v metropoli.

Ilona Picková, 
zastupitelka za Stranu zelených

Il
u

st
ra

čn
í 

fo
to



14

Pozvánky

Výstava těchto prací bude otevřena v úterý 17. 6. 14.00–18.00,
ve středu 18. 6. 9.00–12.00 a 14.00–18.00 a ve čtvrtek 19. 6.
9.00–11.00 v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most.

JÁ A MŮJ 
OBVODPO
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Letošní 20. ročník výtvarné soutěže měl téma
„Pražské legendy a strašidla“.
Soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova,
ZŠ Generála Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Hloubětínská,
ZŠ Šimanovská, ZŠ Tolerance Mochovská a výtvarného 
ateliéru ARS-PUERIS z Jahodnice.
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12. 6. 2014 / 14:00-21:00
PLECHÁRNA ČERNÝ MOST

PRAGO UNION
WORLDHOOD / CINCINATY CNT

NEZNÁMÁ IDENTITA / MC READY
DJ BA2S / ZACHY ARTS

CROSS STATION / BLIZZARD BAND

SK8JAM
2 skupiny, 6 cen, 

registrace na místě

WWW.STRAWBERRYFIELDS.CZ
jsme i na facebooku

DIVADLO PRO DĚTI, HOROLEZECKÁ STĚNA, SKÁKACÍ HRAD, trampolína, hrací koutek 
pro nejmenší, stolní fotbálky, malování na obličej SMERIES, ping-pong, 

žonglovací workshop HYPNOTICA, sítotisk CAROLINA SIDON, hip-hop workshop s BONUSEM, 
origami s MALL, REFORMÁT, samolepkový workshop RBLS, výtvarný workshop s Evkou,

výroba odznáčků, výtvarná soutěž o ceny, yo-yo workshop, 
workshop 1.pomoci, komiksová dílna, plechárenské občerstvení

HURÁ! BUDE
      SLAVNOST!

15:00 – 16:00  Kašmír - bublinová show, workshop

16:00 – 17:00  Pískomil se vrací

17:00 – 18:00  Tucet kulí – žonglérské vystoupení, balónková show, workshop

16:00 – 18:00  školková výtvarná dílnička, opičí dráha pro děti, trampolína

 

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
ŠKOLKY JAHODA

19. 6. 2014 / 15:00 - 18:00
Na hřišti Jahoda

  www.skolka-jahoda.cz
  www.facebook.com/SoukromaMaterskaSkolaJahoda
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Čtrnáctka dětem

SOUTĚŽTE SE ČTRNÁCTNÍČKEM

POZOR! 
ZMĚNA KONTAKTU!

Správné odpovědi 

posílejte s vaší adresou 

a telefonem do 15. 6. 2014 

na e-mailovou adresu: 

skritek@casopis14.cz, 
nebo je můžete poslat 

v zalepené označené 

obálce na adresu PRINCO 

International, spol. s r. o.,

Panuškova 1299/2, 

140 00 Praha 4 – Krč.

(vždy uvádějte heslo 
SKŘÍTEK)

Odpověď a výherce 
z minulého čísla:

1-C, 2-E, 3-B, 4-D, 5-A
Lukáš Havlíček

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KfiíÏovka pro dûti Poznejte obrázek, vyplňte do křížovky a vyluštěte tajenku o ceny.

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Dokreslovačka
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Ohlédnutí

NÁVRAT NOHEJBALOVÉ TRADICE DO HLOUBĚTÍNA
OSLAVY DVACETI LET MĚSTSKÉ
ČÁSTI POKRAČUJÍ KOMUNITNÍMI
PROJEKTY. V HLOUBĚTÍNĚ TAK 
24. KVĚTNA PROBĚHL PRVNÍ
NOHEJBALOVÝ TURNAJ S CÍLEM
ZNOVUOBNOVENÍ TRADICE
HLOUBĚTÍNSKÉHO NOHEJBALU.

Turnaje, který se konal na hřišti
u ZŠ Tolerance, se zúčastnilo 14 týmů
včetně jednoho čistě ženského (hráčky
NK Hloubětín). Na 1. místě se umístil
tým Stop Zevling, na 2. místě Švédská

trojka a na 3. Slavoj „A“. Nejlepším
smečařem se stal mladičký Vilém
Ungermann. „Součástí akce byla také
výstava o historii nohejbalu v Hloubětíně,
který se zde hraje od šedesátých let.

Výstava mapuje nejslavnější éru místního
klubu Slavoj Hloubětín a zároveň
současné snahy na ni navázat,“ popisuje
hlavní organizátor Michal Zábranský.
Od devadesátých let nemají sice místní
nohejbalisté svoje hřiště, ale přesto se
snaží pořádáním turnajů a tréninků
i mimo území Prahy 14 aktivizovat
nohejbalovou komunitu. Akci inicioval
místní nohejbalový nadšenec Michal
Zábranský a zorganizoval ji za podpory
Davida Černého z neziskové organizace
Český sport 21 a Praha 14 kulturní. (dm)

MLADÍ ZASTUPITELÉ UVÍTALI NÁVŠTĚVU Z LONDÝNA
V TÝDNU OD 26. DO 30. KVĚTNA
HOSTILI STUDENTI Z PRAHY 7 SVÉ
PŘÁTELE Z LONDÝNSKÉ ČTVRTI LE-
WISHAM. DO JEJICH PROGRAMU SE
ZAPOJILI I ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO
ZASTUPITELSTVA PRAHY 14. 

V úterý jsme tak přivítali v Kulturním
domě Kyje na společném workshopu
nejen anglické hosty, ale také zástupce
Studentského parlamentu Prahy 7 a Žá-

kovských zastupitelstev z Libuše a Újez-
du nad Lesy. Na úvod si všichni zahráli
několik seznamovacích her. Poté jed-
notlivé skupiny prezentovaly svou čin-
nost. Po obědě pokračoval program
druhou částí, ve které všichni u kulatých
stolů společně debatovali na téma mladí
lidé v Evropské unii. Zamýšleli se nad
možnostmi a problémy, které mládež
v Evropě má, a hledali případná řešení.
Své návrhy pak všem představili.

Děti ze čtrnáctky odcházely z akce plny
dojmů. Kromě procvičení v angličtině
měly možnost dovědět se o odlišnostech
života vrstevníků v Londýně a poznat
další názory na život mládeže v Evropě.

Ilona Picková, 
koordinátorka Žákovského 

zastupitelstva Prahy 14
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Teen age area

PRAHA 14 OTEVŘELA PŮJČOVNU
TŘETÍ KVĚTNOVÝ PÁTEK PATŘIL 
NA PLECHÁRNĚ OTEVŘENÍ 
PŮJČOVNY VYBAVENÍ PRO POŘÁDÁNÍ
KULTURNÍCH AKCÍ V PRAZE 14.

Zároveň za Prahu 14 kulturní převzala
Kateřina Fišarová, která má na starosti
PR a marketing, výletní čtyřkolku od
sponzora – společnosti uni-max.cz, kte-
rou zastupoval ředitel společnosti
pan Kamil Hubáček. Výletní čtyřkolka
je součástí nově otevřené půjčovny,
která nabízí půjčování jak výletní čtyř-
kolky osobám nad 18 let v době oteví-

racích hodin Plechárny, tak materiálu
a zázemí pro neziskové organizace
a pořadatele kulturních akcí, kteří
mají své sídlo na Praze 14. Půjčit si
můžete venkovní mobiliář (stánky,
stany, pódia, pivní sety, obruče na od-
padkové koše, oplocení), technické vy-
bavení (projektor, reprobedny, mixážní

pult, mikrofon, plátno, stojan na re-
probedny), volnočasové vybavení
(kompresor na nafukování míčů,
trampolína, elektronická tabule,
sportovní kužely, vnitřní minigolf,
skákací hrad, dřevěné nástěnky).

Pravidla půjčování a podrobný seznam
půjčovaného materiálu najdete na
www.praha14kulturni.cz/pujcovna.
Plechárna děkuje partnerovi, společ-
nosti uni-max.cz, za předání čtyřkolky.

(dm)
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Půjčovna bude uzavřena 
od 20. června do 1. října z důvodu

rekonstrukce Plechárny.



Informace

HARMONOGRAM SVOZU 
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Sadská/Kbelská – u protihlukové zdi

Mochovská/Zelenečská

Šestajovická/V Chaloupkách

Poříčanská/Klánovická

Hloubětínská/V Chaloupkách

Váňkova/V Chaloupkách

Konzumní/Na Obrátce

Želivská/Metujská

Tálinská – u č. p. 15

Jordánská/Svárovská

Babylonská/Jordánská

Stropnická/Za Černým mostem

Vodňanská/Skorkovská

Hamerská/Církvičná

Dřítenská/Velkoborská

Jednostranná

Kardašovská – u obch. střediska

Chvaletická/Vizírská (chodník)

Nedvědická/Žehuňská

Lásenická/Lipnická

Novozámecká/Vidlák

Nežárská/Jansova

ST

ČT

ST

ST

ČT

ČT

ČT

ST

ČT

ST

ČT

PÁ

ST

ČT

ČT

ČT

PÁ

ST

ČT

ČT

ST

ST

4. 6.

5. 6.

4. 6.

11. 6.

5. 6.

19. 6.

5. 6.

11. 6.

12. 6.

18. 6.

12. 6.

20. 6.

18. 6.

19. 6.

19. 6.

26. 6.

13. 6.

11. 6.

12. 6.

26. 6.

25. 6.

25. 6.

9. května/Písčitá

Manž. Dostálových č. p.1303

Bří. Venclíků/Vlčkova

Trytova/Paculova

Smikova/Gen. Janouška

Šromova/Gen. Janouška

Vašátkova/Doležalova

Bryksova – u zad. traktu č. p. 762

Kpt. Stránského/Vybíralova

Bobkova – proti č. p. 747

Hlaďova – proti č. p. 671

9. 6.

25. 6.

10. 6.

18. 6.

23. 6.

11. 6.

19. 6.

24. 6.

12. 6.

16. 6.

17. 6.

Přistavení VOK ze systému HMP červenPřistavení VOK ze systému MČ Praha 14 červen

VOK ze systému MČ P14 jsou přistavovány do 14.00 ho-
din dne dle rozpisu a odváženy jsou následující den.
Kontejnery nejsou určeny: Na stavební suť, výkopovou
zeminu, živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné složky
komunálního odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.
Upozornění: Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na
odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho
objem odložit do nádob na směsný komunální odpad
(popelnic). Jedná se především o části nábytku a podla-
hových krytin (lina, koberce). 
Porušení výše uvedených zásad je pod pokutou dle
platných předpisů.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Kontejner přistaven od 13.00 hodin do 17.00 hodin

Kontejner přistaven od 14.00 hodin do 18.00 hodin

Kontejner přistaven od 15.00 hodin do 19.00 hodin

Součástí přistavení VOK ze systému HMP je obsluha,
koordinující ukládání odpadů. 

VOK nejsou určeny: 
na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný odpad
a rostlinný odpad, nebezpečné složky komunálního 
odpadu a odpad z podnikatelské činnosti.

18

křižovatka Zámečnická – Mochovská

křižovatka Sadská – V Novém Hloubětíně

křižovatka Klánovická – Liblická

křižovatka Šestajovická – V Chaloupkách

křižovatka Šestajovická – Svépravická

křižovatka Cidlinská – Maršovská

křižovatka Kukelská – Chvaletická – Žárská

ulice Kardašovská (u nákupního střediska)

15.00–15.20

15.30–15.50

16.00–16.20

16.30–16.50

17.00–17.20

17.30–17.50

18.00–18.20

18.30–18.50

Praha 14 – trasa A – 19. června čas

MOBILNÍ SBĚRNÉ DVORY

9. 6./12.00–18.00

Datum/Čas Stanoviště

Podlišovská – parkoviště
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Krimi

BEZPEČÍ DĚTÍ V PROSTŘEDÍ 
INTERNETU JE TÉMATEM, KTERÉ
SI V DNEŠNÍ DOBĚ ZÍSKÁVÁ STÁLE
VÍCE POZORNOSTI. A STRANOU 
NESTOJÍ ANI NAŠE MĚSTSKÁ ČÁST,
KTERÁ VE SPOLUPRÁCI S NÁROD-
NÍM CENTREM BEZPEČNĚJŠÍHO
INTERNETU AKTUÁLNĚ ZAHAJUJE
DRUHÝ ROČNÍK PROJEKTU 
„PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE“.
JEHO CÍLEM JE PRÁVĚ ZVYŠOVÁNÍ
OCHRANY DĚTÍ A MLADÝCH LIDÍ
PŘED ELEKTRONICKÝM NÁSILÍM
A KYBERKRIMINALITOU.

Rozmach komunikačních technologií
vnímá dnes většina dětí a mladých
lidí jako běžnou součást života. Přes-
to má prostředí internetu i své stinné
stránky. Stále více dětí čelí nejrůz-
nějším typům elektronických útoků,
prostřednictvím internetu se stávají
obětí pronásledování i sexuálního vy-
kořisťování. Statistiky přitom ukazují,
že jde o závažný problém.

STATISTIKY VARUJÍ
Podle celoevropského průzkumu EU
Kids online zažilo kyberšikanu každé
desáté dítě v ČR. Společný průzkum
Seznamu, UP Olomouc a Bezpečné-

ho internetu.cz zase uvádí, že téměř
12 % dospívajících umístilo na inter-
net svoji odhalenou nebo částečně
odhalenou fotografii či video, 52 %
teenagerů má podle další ze statistik
ve svém mobilním telefonu fotogra-
fie, za které by se styděli.
„Pravidla bezpečného a etického uží-
vání internetu a mobilních zařízení
přitom nejsou součástí školní výuky
a zpravidla ani výchovy v rodině. Děti
tak netuší, jak se rizik vyvarovat ani
jak se zachovat v případě ohrožení.
A dospělí často neumí pomoci,“ varuje
Jana Brandejsová z Národního centra
bezpečnějšího internetu. Řešením je
podle jejích slov systematické úsilí
o ochranu dětí při užívání moderních
mobilních zařízení a internetu.

VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNÍKŮ
I VEŘEJNOSTI POKRAČUJE 
„Projekt Praha 14 bezpečně online je
specifický svým přístupem k proble-
matice bezpečnosti dětí v prostředí
internetu. Nejde totiž jen cestou
vzdělávání potenciálních obětí kyber-
šikany, ale současně s dětmi se za-
měřuje i na vzdělávání všech, kterých
se bezpečnost dětí online bezpro-
středně týká. Pracuje také s jejich ro-

diči, učiteli a řediteli škol, sociálními
pracovníky i policisty. Osobně si myslím,
že je dobré, že tento ucelený soubor
vzdělávacích a osvětových aktivit pro
děti, odborníky i veřejnost Prahy 14
pokračuje i letos,“ dodala místosta-
rostka Lucie Svobodová.         

(jam)

BOJ ZA BEZPEČNĚJŠÍ 
INTERNET POKRAČUJE

Aktivity projektu Praha 14
bezpečně online v roce 2014
• odborný trénink pro profesionály

pracující s dětmi na území měst-
ské části, navazující na loňský
čtyřdenní výcvik,

• proškolení celých pedagogických
sborů všech základních škol zři-
zovaných městskou částí, 

• preventivní semináře pro žáky
všech základních škol zřizova-
ných městskou částí, 

• semináře pro rodiče žáků všech
základních škol zřizovaných měst-
skou částí,

• kreativní soutěž pro žáky místních
škol a dětská osvětová kampaň
určená rodičům Prahy 14 spojená
s výstavou. 

Více informací na webu Prahy 14
a www.saferinternet.cz.
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Seniorpark

GRATULUJEME 
K ŽIVOTNÍMU JUBILEU!

TO, ŽE SE MNOZÍ Z NÁS DOŽÍVAJÍ
ÚCTYHODNÉHO VĚKU, DNES POVAŽU-
JEME ZA BĚŽNÉ. JSOU VŠAK ŽIVOTNÍ
JUBILEA, KTERÁ SI ZASLOUŽÍ OBDIV
O TO VÍCE, KDYŽ JDE O ČLOVĚKA,
JENŽ JE NAVZDORY LÉTŮM STÁLE
AKTIVNÍ A POMÁHÁ SVÝM BLÍZKÝM.
A PRÁVĚ PROTO JSME SE ROZHODLI
NA STRÁNKÁCH ČTRNÁCTKY PŘED-
STAVIT PROFESORA PHDR. JAROSLA-
VA NOVÁKA, AKTIVNÍHO ČLENA KLU-
BU SENIORŮ PRAHY 14.

Tento jedinečný člověk si jistě zaslouží
pozornost už proto, že i přes svých 
96 let stále zůstává obětavým členem
kyjského kloubu důchodců. Pravidel-
ných schůzek i dalších aktivit klubu se
spolu se svou manželkou nejen účast-
ní, ale aktivně se podílí i na jejich pří-
pravě. „Je to dobrá duše našeho klubu
a jsme moc rádi, že takového člověka
mezi sebou máme. Díky vzdělání a lé-
tům pedagogické praxe je naším uči-
telem. Pro klubová sezení si připravu-
je přednášky a spolu se ženou se vždy
vstřícně zapojují do kulturního i spole-
čenského života klubu. I jeho vzpo-
mínky na doby mládí jsou pro nás

všechny inspirací a ukazatelem ryzích
hodnot,“ říká kronikářka klubu, paní
Jaroslava Makalová.
Rodák ze Suchdola nad Lužnicí, maleb-
ného jihočeského městečka, již řadu let
žije v Hloubětíně a s Prahou samotnou
jej pojí nejen celá profesní dráha peda-
goga, ale také příběhy z dětství, z doby
před hospodářskou krizí třicátých let mi-
nulého století. „Vzpomínám si, jak mě asi
šestiletého rodiče se sestrou a bratrem
vzali do Prahy. Rodiče si to  mohli dovolit,
protože otec byl zaměstnán u dráhy
a měl nárok na několik volných jízdenek
pro rodinu na jeden rok. Při pohledu na
Václavské náměstí jsem žasl. V té době
Prahu navštívily jen rodiny železničářů,
protože jízdné po železnici bylo drahé.
Vždyť jen jízdenka ze Suchdola do
15 km vzdálené Třeboně stála 5 korun.
Za tuto částku si mohl tehdy občan
koupit v automatu Koruna 2 obědy. Do
odlehlých vesnic autobusy nejezdily,
a tak se chodilo pěšky,“ vzpomíná pro-
fesor Novák, který se narodil jako syn
strážníka železniční tratě, který se při-
ženil do malé zemědělské usedlosti.
Rodiče mu  umožnili maturitní vzdělání.
Touha po vzdělání filozofického oboru
etiky a mravní výchovy ho jako fundova-
ného filozofa vedla až k napsání několika
vědeckých pojednání a k úspěšné kariéře
profesora Pedagogické fakulty UK v obo-
ru etika a mravní výchova. I dnes, přes
pokročilý věk profesora Nováka, mohou
jeho blízcí i přátelé sledovat jeho zajíma-
vé názory, které se mnohdy kriticky za-
obírají politikou a kulturně společenskou
problematikou. My za redakci i celý ko-
lektiv Klubu seniorů Prahy 14 přidáváme
gratulaci a přání dalších spokojených let
mezi přáteli a nejbližšími.                   (jam)

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

tel.: 605 081 529
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REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, 
obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní 
práce na klíč dle požadavků 

kuchyňských studií a zákazníků.

Svoboda a Nejtek, s. r. o.
283 931 344, 603 801 377, 

604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz
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AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

• KONTEJNERY • SKLÁPĚČ • VALNÍK 

• SUTĚ • ODPAD • ZEMINA • PÍSKY • DRTĚ • KAČÍREK

• DEMOLICE – HYDRAULICKÉ KLADIVO

• DEPONIE PRAHA 9

mobil: 603 242 142 • fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz • info@sute-pisky.cz
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UZÁVĚRKA INZERCE 
do čísla 7-8 /2014 

je 15. 6. 2014. 
Kontakt pro inzerenty: 
inzerce@casopis14.cz, 

tel.: 296 114 911Začátek koncertu je v 18.30 hodin, vstupné dobrovolné.

KONCERT V KOSTELE 
SV. BARTOLOMĚJEPO
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ÁN

K
A

V pondělí 9. června se bude konat v kostele 
sv. Bartoloměje v Kyjích koncert duchovní hudby.
Vystoupí soubor Canto corno e organo. Na programu budou skladby
G. F. Händela, W. A. Mozarta, C. Francka a dalších.
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Z městské části

NOVÁ PRÁVNÍ PORADNA POMŮŽE OBČANŮM
NOVINKU V PODOBĚ BEZPLATNÉHO
PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ, KTERÉ OD
KVĚTNA SLOUŽÍ OBČANŮM PRAHY 14,
JSME PŘEDSTAVILI JIŽ V MINULÉM
VYDÁNÍ ČTRNÁCTKY. NYNÍ SE MŮŽE-
ME PO NECELÉM MĚSÍCI PROVOZU
PODÍVAT, JAK TATO NOVÁ SLUŽBA
V PRAXI FUNGUJE. 

Jak již bylo řečeno, jde o bezplatnou
službu, která obyvatelům městské části
nabízí možnost občanskoprávního po-
radenství, vysvětlení k právní úpravě
a platným předpisům. Zájemci o radu
mohou přijít bez objednání každou stře-
du od 8 do 18 hodin. „Pomoci můžeme
v konkrétních věcech občanskopráv-
ních, správních řízeních, sociálních, ro-
dinných, dědických, nebo například
v případě exekučních řízení či přípravy
smluv,“ vysvětluje Ján Horňák, který
poradenství na úřadě zajišťuje.
„Nejde o právní pomoc v pravém slova
smyslu, jelikož zastupování občanů je vý-
sadou advokátů. Přesto na základě zku-
šeností a studia konkrétních zákonů
a předpisů může poradce pomoci radou
a návrhem dalšího postupu,“ vysvětluje
místostarostka Lucie Svobodová, pod
kterou spadá mimo jiné i sociální oblast.

„Občané, kteří chtějí radu, by si měli
s sebou přinést potřebné listiny, úřední
rozhodnutí, smlouvu a podobně a také
osobní doklady. Po prozkoumání pro -
blému pak zájemcům poradím, zda se
obrátit na příslušný odbor nebo oddě-
lení ÚMČ Prahy 14, nebo na advokátní
kancelář, notáře či jiný orgán státní

správy,“ vysvětluje Ján Horňák s tím,
že od začátku fungování poradny již je-
jích služeb využila řada občanů. „Při-
cházejí k nám senioři, ale také mladí
lidé, maminky s dětmi,“ dodává absol-
vent Právnické fakulty na bratislavské
univerzitě, který žije od začátku deva-
desátých let v Hloubětíně. (jam)

STUDENTI GYMNÁZIA V ŽÁKOVSKÉM ZASTUPITELSTVU
V PRAZE 14 SE PRAVIDELNĚ, KAŽDÉ
PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI, SCHÁZÍ 
ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO. BYLY
DO NĚJ DELEGOVÁNY DĚTI VE VĚKU
12–18 LET, KTERÉ ŽIJÍ ČI STUDUJÍ
V NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI. NA SPOLEČ-
NÝCH SETKÁNÍCH BY SE DĚTI MĚLY
ZDOKONALIT V KOMUNIKAČNÍCH
SCHOPNOSTECH A DOVEDNOSTECH
VEDOUCÍCH K DEMOKRATICKÉMU
PROSAZOVÁNÍ VLASTNÍCH NÁZORŮ. 

Jednoho dne bylo mně a Jakubu Resu-
tíkovi nabídnuto, jestli bychom se ne-
chtěli zúčastnit simulační hry o komu-
nální politice. V té době jsme ještě nic
o fungování výše zmíněného zastupitel-
stva nevěděli. Po úspěšném absolvová-
ní dvoudenního programu za námi při-
šla jedna z našich zastupitelek,
Ing. Ilona Picková, a zeptala se, zda by-
chom se nechtěli přidat k Žákovskému
zastupitelstvu. Protože na nás s Kubou
simulační hra zapůsobila, rozhodli
jsme se, že to zkusíme. Pravidelné
schůzky se konají vždy odpoledne od

dvou do čtyř hodin. Může to znít nudně,
opak je však pravda. Jako členové Žá-
kovského zastupitelstva se vžíváme do
rolí skutečných zastupitelů a diskutuje-
me o řešení vybraných problémů měst-
ské části – mezi sebou, se starostou
města nebo i s dalšími zastupiteli či
pozvanými hosty. Našlapaný program
každého „zasedání“ posilují kamarádi,
které jsme tam za tu dobu získali.
Na posledních „útercích“ jsme řešili naši
největší akci v žákovské politice – Žákov-
ské fórum. Kuba měl celé setkání mo-
derovat, měl s přípravou tedy podstatně
více práce než já se psaním vizitek.

Přišel den „D“. Do Plechárny (kde se
to konalo) jsme dorazili v půl osmé
a žáci ze všech škol Prahy 14 pomalu
začali přicházet a sedat si ke stolům
podle barvy svých vizitek. Od první
minuty vše úžasně klapalo, měli jsme
spoustu vzácných návštěv a předná-
šek. Například nás navštívila kulturní
atašé ambasády USA paní Sherry Ke-
neson-Hall a nastínila nám problém
s diskriminací emigrantů v Americe.
Pak přišla naše chvíle. Dostali jsme
plakáty s přidělenými tématy. Naším
úkolem bylo zamyslet se nad danou
problematikou a vymyslet zlepšení si-
tuace nebo přímo její řešení. Mým té-
matem byl Sport a volný čas. Stůl,
u kterého jsem seděla, se pustil do
úkolu s obrovskou vervou. Po prezen-
taci našich „projektů“ proběhlo hlaso-
vání, ve kterém jeden z našich návrhů
vyhrál. Celý den jsme si skvěle užili.

Lucie Daňková, kvinta B

Poradce JUDr. Ján Horňák je k dispozici každou středu od 8 do 18 hodin v budově 

ÚMČ Praha 14 na adrese Bratří Venclíků 1072. Najdete jej v  7. patře (č. dv. 716) 

a zastihnout jej můžete v úředních hodinách i na telefonu 221 005 601. 

F
o

to
: 

a
rc

h
iv

 G
ym

n
á

zi
a



22

TĚŠÍME SE NA NOVÝ PARK

ZAČÍNÁME! REVITALIZACI PARKU
U ČEŇKU NA POMEZÍ ČERNÉHO
MOSTU A DOLNÍCH POČERNIC 
ZAHÁJILI TRADIČNÍM POKLEPEM
NA ZÁKLADNÍ KÁMEN ZÁSTUPCI
HLAVNÍHO MĚSTA A OBOU 
PŘILEHLÝCH MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ.
DO JARA PŘÍŠTÍHO ROKU 
SE TAK MOHOU LIDÉ TĚŠIT 
NA NOVÝ PROSTOR PRO 
RELAXACI I AKTIVNÍ POHYB 
NA ČERSTVÉM VZDUCHU.

„Dnes začíná po dlouhé době pří-
prav a plánování první etapa prací,
na jejichž konci bude stohektarový
park U Čeňku. Ten nabídne lidem
z okolí i návštěvníkům z jiných částí
Prahy hřiště, multifunkční plochy,
přírodní amfiteátr i stezky pro cyk-
listy, vyznavače in-line bruslení
a pěší,“ uvedl při slavnostním zahá-
jení stavby přímo na okraji budoucího
parku Jiří Vávra, první náměstek
pražského primátora.

PRO VŠECHNY GENERACE
Kompletní revitalizace území, které
bude součástí celoměstského parku
Klánovice-Čihadla, bude financována
z velké části z fondů EU, zbylé pro-
středky pak hradí hlavní město Praha.
Součástí projektu bude také výstavba

nových parkovacích míst, přeloženy
budou stávající inženýrské sítě
a v plánu je i nové veřejné osvětlení.
„Dlouho jsme tlačili na hlavní město,
aby revitalizace mohla začít. Dnes
mohu s radostí prohlásit, že ta snaha
přinesla své ovoce. Území budoucího

Slavnostní poklep základního kamene  (zleva náměstci primátora Jiří Vávra a Jiří Nouza 

se starosty Radkem Vondrou a Zbyňkem Richtrem).

Vedení městské části si uvědomuje dočasnou zátěž související se stavbou parku 

a omlouvá se občanům za toto dočasné nepohodlí.
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Projekty

parku je klíčové zejména pro obyvatele
Černého Mostu a věřím, že se již brzy
stane dominantou městské části a mís-
tem, které bude sloužit pro aktivní i pa-
sivní odpočinek všem generacím našich
obyvatel,“ pochvaloval si i starosta Pra-
hy 14 Radek Vondra s tím, že městská
část bude usilovat o co nejrychlejší
výstavbu této i dalších etap projektu.
Kromě aktuální první etapy má již
platné územní rozhodnutí i etapa třetí.

VĚTŠÍ NEŽ STROMOVKA
„Není bez zajímavosti, že výsledkem
bude park rozlohou větší než pražská
Stromovka, a osobně věřím, že to
bude dostatečná odměna za dočasné
nepohodlí místních obyvatel, jež bude
souviset s revitalizací tohoto krásného
území,“ poznamenal starosta s tím,
že se úřad zasadí o maximální ome-
zení prašnosti i dopravní zátěže
způsobené stavbou.

PRO ČERNÝ MOST, 
PRO POČERNICE, PRO PRAHU
Dalším úkolem městské části podle
něj bude i podpora využívání parku ze
strany občanů Prahy 14 i sousedních
Dolních Počernic. „Jsem rád, že hlav-
ní město vybuduje park, na nás ale
bude, abychom zajistili kvalitní nabíd-
ku aktivit i akcí, které na toto místo
přivedou lidi nejen z okolí, ale z celé
metropole,“ dodal Radek Vondra. Za
pravdu mu v tomto ohledu dává

i Zbyněk Richter, starosta sousedních
Dolních Počernic, v jejichž katastru leží
většina právě upravovaných pozemků.
„Lidé z Prahy 14 chodí odpočívat
k nám, proto považuji za logické, že
právě v tomto místě vyroste krásný
nový park. Věřím, že bude jedním
z nejkrásnějších parků v Praze,“
poznamenal.                         

(jam)

Ve zvýrazněném poli je vyznačeno území právě probíhající I. etapy výstavby parku U Čeňku.

Dolní 
Počernice

Rybník 
Martiňák

Černý Most

PRAVIDLA DOPRAVY NA STAVBĚ

Staveništní doprava má dána jasná

pravidla. Přes žádosti stavebníka

o výjimku nadále platí, že nákladní

vozy smí na staveniště jezdit pouze

ve všední dny v čase od 8.00 do

17.00 hodin. 

Kyjský rybník

V pískovně

Martiňák
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PSÍ ŠKOLKA LETOS V NOVÉM

PO VELKÉM OHLASU LOŇSKÉHO
PILOTNÍHO PROJEKTU PSÍ ŠKOLKA
PRAHY 14 MĚLI LETOS V PRŮBĚHU
KVĚTNA PEJSKAŘI Z PRAHY 14
OPĚT MOŽNOST NAVŠTÍVIT 
ZÁBAVNĚ VÝCHOVNÉ LEKCE 
POD VEDENÍM KYNOLOGŮ.

Vedle tradičních lekcí na dvou místech
na Černém Mostě zavítal seriál i do
nových lokalit v městské části. Na své
si tak přišli i chovatelé psů na Lehovci,
Jahodnici nebo na Hutích.
O velkém zájmu se pořadatelé z měst-
ské části i kynologové z místních organi-
zací přesvědčili už vloni, kdy šlo o pilotní
projekt. A to se potvrdilo i letos, kdy na
první lekci Psí školky Prahy 14 dorazi-
la řada zájemců, kteří lekci absolvovali
navzdory deštivému počasí.
Počasí naopak přálo pejskařům na
Jahodnici, kde se lekce odehrála pod
azurově modrou oblohou a opět přilá-

kala řadu místních. K vidění tu byl
například sportovní výcvik spočívající
v zadržení osoby za speciální rukáv.
Pak již lekce pokračovala klasickými
ukázkami základů ovladatelnosti psa
a páníčci i paničky si měli možnost
vyzkoušet i vedení psa přes různé
překážky známé ze soutěží agility.

ZDARMA A NAVÍC SE SLEVOU
„Každý zájemce se v rámci dvou až tří-
hodinových lekcí dozví o tom, jak psa
zvládat a jak se s ním bavit. Zkušení
kynologové účastníkům předvedou, jak
psa ovládat, jak s ním cvičit, jak ho vy-
chovat. Vše si také účastníci mohou při
lekcích sami vyzkoušet,“ říká Radek
Vondra, starosta městské části Pra-
ha 14. Lekce jsou pro všechny zdarma,
pro účastníky jsou navíc připraveny
dárky a pro jejich miláčky zase různé
pamlsky. Další výhodou účasti na Psí
školce je možnost získání 50% slevy na

základní kynologický kurz. Aktuální
informace a fotografie z letošních
setkání najdete také na facebookovém
profilu Psí školka Prahy 14.

UKAŽTE SVÉHO MILÁČKA 
Letošní novinkou je v návaznosti na
Psí školku i fotografická soutěž Pes
Prahy 14. Podmínkou účasti v soutěži
je účast alespoň na jedné ze zmíně-
ných lekcí. Pro vítězného psa Prahy 14
budou moci lidé hlasovat na speciál-
ních FB stránkách. Výsledky budou
slavnostně vyhlášeny na celodenní
akci PEStival Prahy 14 aneb Kdo si
hraje, nekouše, která proběhne
20. září na travnatém prostoru před
Centrem Černý Most.

(jam)

Zdravá MČ

Fotografie svého miláčka zasílejte do 31. 7. 2014
na e-mail pesprahy14@praha14.cz
ve formátu jpg. V mailu uveďte své jméno 
a stručný popis vašeho psa.

Vítěz soutěže bude vyhlášen a odměněn na akci
PEStival Prahy 14 aneb „Kdo si hraje, nezlobí…“ 2014. 
Podmínkou pro zařazení do soutěže je účast 

alespoň na jedné lekci Psí školky.
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Fotografická soutěž PES PRAHY 14



program
Prahy 14 kulturní

Č ERVEN
2014

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
Chytráci a hlupáci
MILADA KAREZ
(pohádka se odehraje v rámci akce Den dětí 
Prahy 14 na fotbalovém hřišti v Hloubětíně)
Jak císař Josef II. potrestal desátníka, jak se pán 
divil, že pečený jeřáb nelétá, jak chalupník ne-
přišel o střechu nad hlavou. 
CENA 50 KČ.

PLES ZŠ BRATŘÍ VENCLÍKŮ 
Ples Základní školy Bratří Venclíků v KD Kyje. 

TVOŘENÍ BEZ HRANIC
ATELIÉR SURJALOKA
Vyrobíme si vlastní krásné dekorované podlož-
ky pod hrnky. Rezervace: Ela Gaurí, surjaloka@
seznam.cz, či tel.: + 420 608 020 326.
CENA 150 KČ.

TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Color Club Praha pod taktovkou kapelníka Jo-
sefa Šráma. 
CENA 50 KČ.

BESEDA PRO STÁVAJÍCÍ I BUDOUCÍ 
MAMINKY
Povídat se bude o tom, kdo je Dula a čím může 
být užitečná mamince i rodině. Více informací na 
kamila.mokrackova@seznam.cz.
CENA 45 KČ. 
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BENEFIČNÍ FESTIVAL

Rock for 
Dogs
19/6 

DĚTSKÝ DEN PRAHY 14
Zábavné soutěže po celém fotbalovém hřišti.  
Dětské divadélko, yoyo exhibice, moderátor, ob-
čerstvení, gumoběh a další.  Dětský den letos po-
prvé doprovází výstava Komiksový salón žáků 
základních škol z Prahy 14. Vernisáž je plánova-
ná na 10 hodin. Vstup zdarma. Místo konání: fot-
balové hřiště v Hloubětíně.

KOLOVÁNÍ NA RAJSKÉM VRCHU
Cyklistické a běžecké závody pro děti od 2 do 16 
let let s bohatým doprovodným programem. Mís-
to konání: okolí výstavby nové rezidenční čtvrti 
na Rajském vrchu na Praze 14. 

SOUSEDSKÁ SLAVNOST 
V HOSTAVICÍCH 
Hostavičtí občasné a Praha 14 kulturní vás sr-
dečně zvou na společné odpoledne, během kte-
rého se můžete těšit na program pro děti i do-
spělé. Více informací na www.hostavice.eu. 

STRAWBERRY FIELDS
Volnočasový festival na Černém Mostě. Součástí 
akce bude Strawberry skate jam. Těšit se může-
te na koncerty, divadlo pro děti, spoustu work-
shopů a zábavy. 

ROCK FOR DOGS AND THE TAP TAP 
NAČERNO
3. ročník benefičního festivalu Rock for Dogs. 
Kašpárek v rohlíku, The Tap Tap, Květy. 
VSTUPNÉ 110 KČ (TICKETSTREAM), 150 KČ (NA 
MÍSTĚ).

JAHODNICKÝ ART PARK 
Výtvarné odpoledne pro malé i velké umělce ve 
věku od 1 – 99 let. Park Československých legi-
onářů a zázemí Sokola Jahodnice. 

PRAHA 14 BUBNUJE 
Přijďte s námi oslavit dvacáté narozeniny Pra-
hy 14 a zažít druhý ročník sousedské slavnosti 
Černý Mošt. Tentokrát vyjímečně na jiném mís-
tě. Více informací již brzy na www.plecharna-
cernymost.cz. 

 
Praha 14 kulturní 
www.praha14kulturni.cz
www.plecharnacernymost.cz
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KD Kyje

Praha 14 kulturní
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8

ČT / 14:00

12

ČT / 14:00

19

SO / 15:00

21

ČT

26

5 + 1 VSTUP ZDARMA V KD KYJE!
Vyzvedněte si Věrnostní kartu, sbírejte 
razítka a získejte 6. vstup zdarma! 
Více informací v pokladně KD (+ 420 
724 099 889, + 420 226 220 533) nebo 
na www.kdkyje.cz.
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RC MUM
www.rcmum.cz

Školička, 8.30–12.00, každý pracovní den
kromě čtvrtka. Půjde vaše dítě od září do
školky? U nás si to může natrénovat. Děti
si hrají, tancují, zpívají, tvoří acvičí. Vybavená
herna, kuchyňka i venkovní prostor s pí-
skovištěm. V ceně svačina. Pro děti od 2,5
let, cena 200 Kč/dopoledne, nutno objednat,
více info u Hanky, tel. 775 720 585 nebo
hanka.schovancova@rcmum.cz.
Mimík, 9.00–12.00, každé pondělí
Dopolední herna s programem pro rodiče
s dětmi. Děti tancují, zpívají, cvičí a hrají si
spolu srodiči. Program začíná v9.30 atrvá
zhruba 30 minut. Vstupné 50 Kč, pro rodiče
s dětmi od 4 do 18 měsíců, bez objednání.
Obřík, 9.00–12.00, každou středu
Dopolední herna s programem pro rodiče
s dětmi. Děti tancují, zpívají, cvičí a hrají si
spolu srodiči. Program začíná v9.45 atrvá
zhruba 30 minut. Vstupné 50 Kč, pro rodiče
s dětmi od 1 do 3 let, bez objednání.
Poradna pro rodinu, každé úterý
Poskytneme osobní či e-mailové pora-
denství  v oblastech: podpora při hledání
zaměstnání, pracovněprávní vztahy, systém
sociální podpory (dávky a příspěvky), ro-
dinná poradna, dědická  či rozvodová
řízení, vše okolo těhotenství, porodu a še-
stinedělí. Spoluúčast na jednu osobní kon-
zultaci 30 Kč. Spoluúčast na speciální od-
borné konzultace je 200 Kč/hodina (právník,
pracovněpersonální poradce, psycholog,
kouč). Doporučujeme se objednat pře-
dem: e-mail: zuzana.dubova@rcmum.cz,
mobil: 775 720 587.

JAHODA, O.P.S.
www.jahoda.cz, fb/rcklubjahoda

Klub Jahoda (6–14 let), Klub Džagoda
(13–26 let), Terén (12–26 let), Klub pro
rodinu Jahůdka (fb/RCKlubJahoda).
Dopolední školička pro děti od 1 roku –
školička 775 238 485, herna s programem
každou středu a pátek dopoledne.
PORADENSTVÍ ZDARMA:
Právní– oddlužení, rodinné atrestní právo,
zastupování ex offo. Individuální – psychická
pomoc vkrizi, krizová intervence, podpora
v obtížných životních situacích. Sociálně-
právní – dávky, nemocenská, mateřský
arodičovský příspěvek, zdravotní asociální.
Pro těhule – příprava na porod, práva,
péče o novorozence, pomoc s kojením.
Finanční – hypotéky, půjčky, spoření.
Soukromá mateřská škola Jahoda (2–7
let), informace o školce a o zápisu

uMgr.Markéty Křivkové, skolka@jahoda.cz,
tel.: 777 674 161, www.skolka-jahoda.cz,
fb/SoukromaMaterskaSkolaJahoda.
Informace na www.jahoda.cz nebo na
www.facebook.com/ejahoda.

FARNÍ CHARITA PRAHA 14
www.charitakyje.cz

PODPORA INTEGRACE CIZINCŮ:
Každý čtvrtek od 11 do 13 hodin je otevřena
poradna pro cizince. Poradenství zdarma.
Kurzy českého jazyka. Začátečníci – děti
po a pá od 14.00 do 15.30, pokročilí po
a pá od 15.30 do 17.00, pokročilí – dospělí
út ačt od 16.30 do 18.00. Cena: 35Kč/lekce
(platí se na celý měsíc).
SLUŽBY PRO VEŘEJNOST: 
Kurzy anglického jazyka – začátečníci:
středa 17.30 až 19.00; mírně pokročilí:
pondělí 17.00 až 18.30, úterý 18.00 až
19.30, středa 10.00 až 11.30 (s možností
hlídání dětí); pokročilí: pondělí 18.40
až 20.10. Cena: 100 Kč. Dětský koutek
– hlídání dětí je možné po objednání.
Cena: 50 Kč/hodina. Objednat se můžete
telefonicky, e-mailem nebo přímo v naší
kanceláři. Dětský den – v neděli 1. 6.
od 14.00 se můžete těšit na různé sou-
těže. Dětský den bude probíhat na po-
zemku fary u kostela sv. Bartoloměje.

BB KLUB CÍRKVE BRATRSKÉ
www.cb.cz/rajska.zahrada

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Úterý 16.00–18.00 – křesťanský skaut
Royal Rangers pro děti ve věku 6–13
let. V budově PTH, Stoliňská 41B, Pra-
ha-Chvaly.
Středa 16.30–18.00 – English club
pro náctileté (13–19 let)
Středa 18.30–19.30 – English club
pro VŠ (19–26 let). Konverzační an-
gličtina s Američany. 
12.–19. 7. Family English Camp, Kr-
konoše
26. 7. – 2. 8.  tábor Royal Rangers,
Nepomucko 
9.–16. 8. Teen English Camp, Jizerky

MC KLUBÍČKO
www.mcklubicko.cz

Herny:probíhají vpondělí, ve středu, vpátek
9.00–12.00 a v pátek 16.00–18.00 (multi-
kulturní herna). Přihlášení není nutné.
Hlídací hernička pro děti od 1 roku
bez rodičů – čtvrtek 8.15–11.30. 
Přihlášení nutné.

V průběhu června se můžete hlásit na
programy v novém školním roce. Při-
hlášení do programů na tel. 777 596 163
nebo klubicko.ymca@seznam.cz.
Pohybové hry pro rodiče s dětmi, Mon-
tessori pracovna (děti od 1,5 r.), Školička
Šikulka, Mini English club, Aby záda
nebolela, kurzy taj-či a čchi-kung,
Angličtina pro rodiče.
ODBORNÉ PROGRAMY:
Poradenství zodpovědného rodičovství
a partnerských kompetencí – nutno
objednat M. Nováková, tel. 775 204 208. 
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

CENTRUM SLUNEČNICE 
www.slun.cz

Pondělí: 9.30–14.00 PC kurzy pro ve-
řejnost (skupinový kurz do 5 osob pro
širší veřejnost; pro dospělé lidi se zdra-
votním znevýhodněním individuální výuka)
Volnočasové aktivity pro dospělé lidi
se zdravotním znevýhodněním:
Pondělí: 14.00–17.30 keramický ateliér
(skupinový program)
Středa: 9.30–13.30 výtvarný ateliér
(skupinový program)
Čtvrtek – poslední v měsíci: 13.30–17.30
tvůrčí ateliér (skupinový program)
Pátek: 10.30–13.00 bowlingový klub

14 CENTRUM VOLNÉHO ČASU
www.centrum14.cz

Miniškolička Čtrnáctka od 2 let: Pon-
dělí, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–12.00
pro vaše děti bude dopolední program.
Ve školičce si budeme hrát, zpívat,
malovat, tancovat a chodit ven na pro-
cházky a pískoviště. 
Zápis do miniškoličky zahájen, přihláška
ke stažení na internetu.  
Stále volná místa ve školičce. Každé
úterý a čtvrtek školička do 15.30. 
Montessori pro děti od 1,5 do 3 let –
těšíme se na vás opět v září. 
Logopedický program pro děti od 4 let.

KC MOTÝLEK
www.motylek.org

MATEŘSKÉ CENTRUM
Herna s programem: po, út 8.30–11.30,
1 900 Kč/pol. nebo 150 Kč za návštěvu
Školička Motýlek: čt 8.30–12.00,
2 890 Kč/pol. nebo 200 Kč za návštěvu 
Volná herna:
po 14.30–17.00, čt 14.00–17.00, 
pá 13.00–15.30, 50 Kč/rodina

PRAVIDELNÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
V PRAZE 14 – ČERVEN 2014
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Keramická dílna: čt 15.30–16.30,
1 600 Kč/pol. Poradenství – dle dohody.
CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB
Poskytuje dětem se zdravotním posti-
žením keramiku, plavání, muzikoterapii,
klub s výtvarným tvořením, sportovní
klub, logopedii, arteterapii v odpoledních
hodinách ve všední dny. Více na www.
motylek.org.
PODPORA RODINÁM S DĚTMI 
V NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACI: 
Školička – ve středu 9.00–12.00 
Herny s programem – v pátek 9.00–12.00
Poradenství v sociální, bytové a psy-
chologické oblasti – po telefonické nebo
osobní dohodě. Doučování dle dohody.
NÍZKOPRAHOVÝ KLUB PACIFIC:
středa 4. 6. od 16.30 – vaření pro starší
pondělí 9. 6. od 17.00 – filmový klub
úterý 10. 6. od 14.30 – vaření pro mladší
úterý 17.6. od 14.30 – výlet na Petřín
– lanová dráha + bludiště
čtvrtek 26. 6. od 14.00 – předprázdni-
nová party

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA
www.icpraha.com

Integrační centrum Praha (ICP) nabízí
cizincům ze zemí mimo EU informace
a poradenství: pobytové záležitosti, za-
městnání, bydlení, zdravotní péči, vzdě-
lávání. Pravidelně organizujeme mul-
tikulturní akce, na které srdečně zveme
všechny obyvatele Prahy 14.
Information and counselling for third
coutry nationals.
Cung cấp các thông tin, hỗ trợ trong việc
giải quyết các vấn đề khó khăn và tổ chức
các khóa học tiếng Séc cho người nước
ngoài miễn phí.
Iнформація, допомога в рішенні про-
блем та курси чеської мови для іно-
земців безкоштовно.
Otevírací doba: Po, út, čt: 9.00–17.00.

PLECHÁRNA ČERNÝ MOST
www.plecharnacernymost.cz

Po 15.00 ačt 14.30Kurz češtiny pro cizince
sIntegračním centrem Praha- Integrační
centrum Praha, tel. +420 775 553 188.
Po a čt 17.00: Parkour tréninky – Chceš
ovládnout pohyb? Zapiš se na parkour do
In motion academy! Po ačt 18.30: Boxerský
klub na Plechárně – Kurzy vede asistent
prevence kriminality Miroslav Gašpar. Po
18.30, út 6.30 a čt 18.00: Bootcamp – In-
tenzivní kondiční tréninkový program. In-
formace o ceně na www.bootcamp.cz.
Út a čt 16.00: Škola skateboardingu –
Škola jízdy na skateboardu a výuka
tricků. Vstupné: jednorázové 150 Kč/per-
manentka 100 Kč. Út 18.30: Psycho-
posilovna – Kurz užitečné psychologie
se Zuzanou Müllerovou, PhD. St 16.30:
English Club (do 19 let) a St 18.45 En-

glish Club (19–26 let) – Církev bratrská,
Mgr. Pavel Trefný, +420 775 024 742.
St 17.00: Středeční odpoledne na Ple-
chárně se Sociálním podnikem Prahy
14. So 10.00: Kondička s Evou – Cvičíme
kombinaci kick box aerobik + jóga-pi-
lates. Vstupné: stálá cena 80 Kč/per-
manentka 60 Kč. So 13.00: Dětská so-
bota na Plechárně – vhodné pro celou
rodinu, pohádky, volnočasová hala,
skákací hrad, výtvarné koutky, baby-
zóna.

SPORTOVNÍ AEROBIC KLUB 
KAMILY ŠEBÍKOVÉ
www.aerobic-deti.cz

Náš club letos slaví 20. narozeniny. Zveme
vás na poslední akci v sezoně – soutěž
o ,,Pražský Pohár" 15. 6. 2014, opět do
ZŠ Ratibořické, Praha 9, na soutěž
SAMC – cvičení podle lektora pro všech-
ny děti, které rády cvičí na hudbu. Sou-
těž, cvičení podle lektora od nejmenší
kategorie 3–4 roky, cvičení hrou…
Novinkou na soutěži bude vystoupení
skladeb dětí začínajících s aerobikem.
Přihlásit se mohou do 30. 5. Vybráno
bude pouze 10 skladeb a hodnotit bu-
dou diváci. Cena za 1.–3. místo pro
vystupující skladby – cena diváka. Při-
hlášky na soutěž do 15. 6. Možné je
i přihlášení na místě (startovné na
místě). Přihlášení a dotazy na ssoute-
zescks@seznam.cz nebo 606 499 821.
Zveme vás ina nábor nových členů (květen,
červen).Podrobné informace na stránkách
www.aerobic-deti.cz nebo 606 499 821.
Vzhledem ke stálé závodní sezoně a ná-
cviku skladeb je pro tyto nové členy
lepší domluva předem na 606 499 821.
Sportovní letní soustředění v termínu
7.–13. 7. 2014. nejen pro závodnice při-
pravující nové skladby na další sezonu,
ale mohou se zúčastnit i děti, které se
nikdy aerobiku nevěnovaly nebo které
by ho chtěly vyzkoušet a rozhodnout se
na další sezonu. V případě zájmu kon-
taktujte trenérku co nejdříve z důvodu
obsazenosti míst na 606 499 821 nebo
kamilasebikova@seznam.cz.
Tréninky:
pondělí 16.00–17.00: závodní skupina
A, B (9–14 let), 17.00–18.00: přípravná
skupina aerobik B (6–8 let)
úterý18.30: závodní skupina A, B (9–14 let)
19.00–20.00: cvičení pro dospělé, p-class,
aerobik, stepy, trampolínky
středa 16.00–17.00: trampolínky (3–5 let),
17.00–18.00: přípravná skupina aerobik B
(6–8 let), 17.00–18.00: trampolínky (6–8 let)
čtvrtek15.40–16.40: MŠ Hloubětín (3–5let),
17.00–18.00: závodní skupina A, B (9–14 let)
pátek: tréninky pro skupinu před závody
sobota, neděle: závody, víkendové sou-
středění

DDM PRAHA 9, ČERNÝ MOST
www.ddmpraha9.cz

Úterý 10. 6. 2014, 16.00–19.00
Indiánské léto
Místo konání akce: DDM Praha 9 – pra-
coviště Černý Most, Gen. Janouška 1060.
Nahlédněte s námi do života Indiánů.
Přijďte pobýt ve stylovém tee-pee,
ochutnejte vlastnoručně vyrobené plac-
ky a vyzkoušejte si některé z tábor-
nických dovedností. Cejchování bizona,
taje uzlování (naučíte se různé uzly).
Odhalíte smysl indiánské barevné sym-
boliky. Věk účastníků: 2–99 let.
Pátek 6. 6. 2014 od 16.30 do 18.30
Game Boj! 2014
Místo konání akce: DDM Praha 9 – pra-
coviště Černý Most, Gen. Janouška 1060.
Oslavy 10. výročí působení DDM Praha 9
v lokalitě Černý Most. Netradiční ro-
dinné mistrovství v rychlohrách. Přijďte
rozdrtit soupeře v soubojích, jako jsou
kostky, pexeso a kámen, nůžky, papír.
Zasoutěžit si můžete sami nebo
v dvoučlenných rodinných týmech. Na
první tři čekají medaile, nejlepší získá
mistrovskou trofej Game boy. Prezence
a losování startovních čísel proběhne
v 16.30, zahájení akce v 17.00.
Věk účastníků: 8–99, startovné: 30 Kč.
Pondělí 16. 6. 2014, 16.00–19.00
Jdeme do finále
Místo konání akce: DDM Praha 9 – pra-
coviště Černý Most, Gen. Janouška 1060.
Akce na závěr školního roku. Účastníci
kroužků předvedou, co se během roku
naučili. Vystoupení jsou prokládána
sportovními, dovednostními i zábavnými
soutěžemi. Věk účastníků: 2–99 let,
cena: zdarma.
Pátek–neděle 13.–15. 6., 16.00–19.00 
Dobrodružný výlet
Místo konání: Volduchy u Rokycan
Pojeď do Srubu do Volduch u Rokycan.
Dokaž, že se nezalekneš práce, studené
vody z potoka ani záhadného světélka.
Lesní dobrodružství, cesta za tajemným
světélkem a spousta nových her.
Věk účastníků: od 8 let, cena: 480 Kč.
Poslední volná místa na příměstských
táborech:
Na kolejích 14.–18. 7. 2014
Cena: 160/den, věk: 8–13 let.
Příměstský tábor nejen pro milovníky
cestování po kolejích.
Zlatokopové 28. 7. – 1. 8. 2014
Cena: 160 Kč/den, věk: 8–13 let.
Příměstský tábor s různorodým pro-
gramem a celotáborovou hrou, která
nás zavede mezi zlatokopy.
DDM Praha 9 hledá pro školní rok
2014/15 lektory zájmových kroužků. 
Zájemci nás mohou kontaktovat pro-
střednictvím e-mailu 
(info-cm@ddmpraha9.cz).

Praha 14 žije



KULTURNÍ 
PŘEHLED 
PRAHY 14

1. 10:00  DĚTSKÝ DEN PRAHY 14
  Zábavné soutěže po celém fotbalovém hřišti.  

Dětské divadélko, yoyo exhibice, moderátor, 
občerstvení, gumoběh a další.  Dětský den 
letos poprvé doprovází výstava Komiksový 
salón žáků základních škol z Prahy 14. Vernisáž 
je plánovaná na 10 hodin. Vstup zdarma. 
Fotbalové hřiště na Hloubětíně. 

 Praha 14 kulturní, www.praha14kulturni.cz.
  BEZBARIÉROVÉ 

1. 14:00  POHÁDKOVÝ LES, TENTOKRÁT NA 
TÉMA DIVOKÝ ZÁPAD

   Vězměte děti a přijďte na tradiční pohádkový 
les plný soutěží a dárků. Startovné 30 Kč.  
  RC MUM, www.rcmum.cz  BEZBARIÉROVÉ 

1. 15:00  DĚTSKÝ DEN A GOSPELOVÁ 
BOHOSLUŽBA POD ŠIRÝM NEBEM

   Na „kopečku“ uprostřed sídliště ČM poblíž 
dětského hříště u nám.plk.Vlčka.  

 BB Klub Církve Bratrské, www.cb.cz/
rajskazahrada  BEZBARIÉROVÉ 

2. 09:00  DĚTSKÝ DEN PRO DĚTI ZE ŠKOLIČKY 
I PŘÍCHOZÍ 

   Ve nitrobloku Pohádky. Pokud nenavštěvujete 
naši školičku a chcete přijít, prosím nahlašte se 
na tel: 739 03 44 35. Motorky a odstrkovadla 
sebou.   Dětské studio Pohádka, 
www.pohadka-praha14.cz  BEZBARIÉROVÉ 

3.   BILANČNÍ A PRACOVNÍ 
DIAGNOSTIKA

   Pomůže vám najít váš pracovní směr, odhalit 
vaše schopnosti a najít možnosti uplatnění 
v pracovním životě. 

 RC MUM, www.rcmum.cz  BEZBARIÉROVÉ 

3. 10:00  VÝLET DO ZOOKOUTKU 
V RADONICÍCH

   Pojďte s námi za zvířátky. S sebou si vezměte 
krmení pro zvířátka. Sraz v 9.30 na stanici 
autobusu 367 u metra Černý Most nebo 
v 10 hod. u zookoutku. Vstup 40 Kč/dítě, 60 Kč/
dospělý.  MC Klubíčko, www.mcklubicko.cz
  BEZBARIÉROVÉ 

4. 11:00  PŘEDSTAVENÍ POHÁDKOVÉ ŠKOLIČKY
  Přijďte se podívat co si naše děti připravily.   

 Dětské studio Pohádka, www.pohadka-
praha14.cz  BEZBARIÉROVÉ 

5. 15:00  OSLAVY 170 LET YMCA
  Pojďme společně oslavit kulaté výročí. Bohatý 

program - horolezecká stěna, teepee, aktivity 
pro děti a mnoho další zábavy. Sraz v 15 hod. 
na stanici metra Rajská zahrada.  
  MC Klubíčko, www.mcklubicko.cz 
 BEZBARIÉROVÉ 

6. 16:30  GAME BOJ! 2014
  Připojte se k oslavám 10. výročí působení DDM 

Praha 9 v lokalitě Černý Most a zúčastněte 
se netradičního rodinného mistrovství 
v rychlohrách.   DDM Praha 9 – pracoviště 
Černý Most,  www.ddmpraha9.cz 
 BEZBARIÉROVÉ 

8. 09:00  KOLOVÁNÍ NA RAJSKÉM VRCHU
  Cyklistické a běžecké závody pro děti od 2 do 

16 let let s bohatým doprovodným programem. 
Místo konání: okolí výstavby nové rezidenční 
čtvrti na Rajském vrchu na Praze 14.  Praha 
14 kulturní, www.praha14kulturni.cz

8. 15:00  SOUSEDSKÁ SLAVNOST 
V HOSTAVICÍCH

   Hostavičtí občasné a Praha 14 kulturní vás 
srdečně zvou na společné odpoledne, během 
kterého se můžete těšit na program pro děti 
i dospělé. Více informací na www.hostavice.eu. 
 BEZBARIÉROVÉ 

9. 18:30  KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
  Vystoupí soubor CANTO CORNO E ORGANO. 

Na programu jsou skladby G. F. Händela, W. A. 
Mozarta, C. Franckaa a dalších.   MČ Praha 
14, www.praha14.cz

10. 09:30  JAK ZALOŽIT ŽIVNOST: KOMUNIKACE 
– ZÁKLAD ÚSPĚCHU

   Efektivní a správná komunikace je základ 
získávání a udržení kontaktů. Zdarma se 
zajištěným hlídáním dětí.  

 RC MUM, www.rcmum.cz  BEZBARIÉROVÉ 

10. 16:00  INDIÁNSKÉ LÉTO
   Nahlédněte s námi do života indiánů.  

 DDM Praha 9 — pracoviště Černý Most, 
www.ddmpraha9.cz  BEZBARIÉROVÉ 

11. 10:15   HRÁTKY S PTÁKEM ZLOBIVÁKEM 
   Sociálně stimulační skupina pro děti s rodiči, 

zaměřená na rozvoj dítěte, přípravu na vstup 
do kolektivu školky a spolupráci. Herna 
otevřena 9-12 hod. Vstup 50 Kč.  

 MC Klubíčko, www.mcklubicko.cz
 BEZBARIÉROVÉ 

11. 11:15   DIVADÝLKO
   Malé divadlo pro celou rodinu. Vstup 40 Kč/

rodina.   RC MUM, www.rcmum.cz 
 BEZBARIÉROVÉ 

11. 18:00   KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ 
   Místo konání: Galerie 14.  

 ZUŠ Praha 9 – pracoviště Černý Most, 
www.zus-hp.cz BEZBARIÉROVÉ

ČERVEN
NEPRAVIDELNÉ AKTIVITY NEZISKOV ÝCH 
ORGANIZACÍ PRAHY 14
Své tipy pro akce můžete zasílat na kontakt kulturniprehled@
praha14kulturni.cz vždy nejpozději do 15. dne v měsíci. Přehled 
vychází první týden aktuálního kalendářního měsíce.  
Vaše Praha 14 kulturní

Kulturní přehled připravuje Praha 14 
kulturní pro Městskou část Praha 14.

www.praha14kulturni.cz



11. 18:30  VERNISÁŽ VÝSTAVY
   Vernisáž výstavy „Krajináři z radosti“ , malby 

Pavla Kuneše a farníků z Klecan.  
  Centrum Slunečnice – Kavárna Maňána, 
www.slun.cz BEZBARIÉROVÉ

11.  19:00  PSYCHOLOGICKÝ ROZVOJ SUPER 
SCHOPNOSTÍ

   Děti od 0 do 3 let.  Centrum volného času 14, 
www.centrum14.cz BEZBARIÉROVÉ

11. 19:15  SEBEPOJETÍ A SEBEHODNOCENÍ
   Zážitkový seminář s lektorkou Denisou 

Dohanyosovou, přihlášení nutné. Vstup 100 Kč.  
 MC Klubíčko, www.mcklubicko.cz 

BEZBARIÉROVÉ

12. 14:00  STRAWBERRY FIELDS
   Volnočasový festival na Plechárně. Součástí 

akce bude Strawberry skate jam. Těšit se 
můžete na koncerty, divadlo pro děti, spoustu 
workshopů a zábavy.  

 Jahoda o.p.s. a Plechárna, www.jahoda.cz, 
www.plecharnacernymost.cz BEZBARIÉROVÉ

13.–15.  DOBRODRUŽNÝ VÝLET
  Pojeď do Srubu do Volduch u Rokycan.  

 DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most,  
www.ddmpraha9.cz

13.  18:00  KORÁLKOVÁNÍ „LETNÍ ŠPERK“
    Výtvarný workshop. Centrum Slunečnice - 

výtvarný ateliér Maňákova 745, Černý Most; 
vstupné 130,- Kč (v ceně i vytvořený šperk).  
  Centrum Slunečnice – Kavárna Maňána, 
www.slun.cz  BEZBARIÉROVÉ

14. 09:00  VOLNÁ MONTESSORI HERNA
   V našem pojetí „Montessori“ se zaměříme 

především na nácvik činností praktického 
života a rozvoj smyslového vnímání světa. 
Vstup 130 Kč, druhé dítě 70 Kč.   

 RC MUM, www.rcmum.cz BEZBARIÉROVÉ

14. 13:00 a 15:00  AUTOBUS
   Divadlo Minor uvádí Autobus, co byl na stará 

kolena tak mladý... Divadelní představení pro 
celou rodinu.  Plechárna Černý Most, 
www.plecharnacernymost.cz BEZBARIÉROVÉ

16. 16:00  JDEME DO FINÁLE
    Akce na závěr školního roku, kde předvedou 

účastníci kroužků, co se během roku naučili.   
 DDM Praha 9 – pracoviště Černý Most,  

www.ddmpraha9.cz BEZBARIÉROVÉ

17. 19:00   KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY 
K. VACKA

   Místo konání: Galerie 14.  
 ZUŠ Praha 9 – pracoviště Černý Most,

 www.zus-hp.cz

18. 10:30   DĚTSKÁ LEŽ 
   Jak rozpoznat lež a jak na ni reagovat? 

Interaktivní seminář lektorky Ing. Mgr. Marie 
Novákové. Vstup 50 Kč.  

 MC Klubíčko, www.mcklubicko.cz 
BEZBARIÉROVÉ

19. 14:00  ROCK FOR DOGS AND THE TAP TAP 
NAČERNO

   3. ročník benefičního festivalu Rock for Dogs. 
Kašpárek v rohlíku, The Tap Tap, Květy. Vstupné 
110 Kč (Ticketstream), 150 Kč (na místě).  

 Plechárna Černý Most, 
www.plecharnacernymost.cz BEZBARIÉROVÉ

19. 15:00  ZAHRADNÍ SLAVNOST ŠKOLKY 
JAHODY 

   Pískomil se vrací, bublinová show, žonglérské 
vystoupení, balónková show, workshopy, 
školková výtvarná dílnička, opičí dráha pro 
děti. Hřiště Jahody.   Jahoda o.p.s., 
www.jahoda.cz BEZBARIÉROVÉ

19.  17:00  ZPÍVANKY
   Hudební a zpívací hodina pro děti. Ateliér 

centra Slunečnice.  
  Centrum Slunečnice – Kavárna Maňána, 
www.slun.cz BEZBARIÉROVÉ

19. 17:30   KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY 
J. BOŠKOVÉ

   Místo konání: Galerie 14.  
 ZUŠ Praha 9 – pracoviště Černý Most, 

www.zus-hp.cz BEZBARIÉROVÉ

19. 18:00   PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI PARTY
   Koncert žáků saxofonové třídy P. Fiedlera. 

Místo konání: Divadlo Horní Počernice. 
  ZUŠ Praha 9 – pracoviště Černý Most,
www.zus-hp.cz BEZBARIÉROVÉ

19. 18:00   KONCERT ABSOLVENTŮ KYTAROVÉ 
TŘÍDY Z. STIBORA

   Místo konání: Chvalský zámek.  
  ZUŠ Praha 9 – pracoviště Černý Most, 
www.zus-hp.cz BEZBARIÉROVÉ

20.  19:30  VEČER PLNÝ TICHA I LAHODNÉHO 
HLUKU

    Autorské tiché čtení Klubu Mlha v Maňáně 
při piánu.   Centrum Slunečnice – Kavárna 
Maňána, www.slun.cz BEZBARIÉROVÉ

21. 15:00  JAHODNICKÝ ART PARK
   Výtvarné odpoledne pro malé i velké umělce 

ve věku od 1 – 99 let. Park Československých 
legionářů a zázemí Sokola Jahodnice. 

 Praha 14 kulturní, www.praha14kulturni.cz 
BEZBARIÉROVÉ

25. 10:00   TÁBORÁK HEREN
   Tradiční zakončení školního roku – táborák, 

písničky u ohýnku, soutěže a hry. Vstup 50 Kč. 
  MC Klubíčko, www.mcklubicko.cz 
BEZBARIÉROVÉ

26. 16:30   REMINISCENČNÍ TERAPIE
   Přednáší Markéta Kracíková. Po přednášce 

následuje svépomocná skupina. Zdarma.  
 Farní charita Praha 14, www.charitakyje.cz 

BEZBARIÉROVÉ

26.   PRAHA 14 BUBNUJE
   Přijďte s námi oslavit dvacáté narozeniny 

Prahy 14 a zažít druhý ročník sousedské 
slavnosti Černý Mošt. Tentokrát vyjímečně na 
jiném místě. Více informací již brzy na www.
plecharnacernymost.cz   

 Praha 14 kulturní, www.praha14kulturni.cz 
BEZBARIÉROVÉ

27.  19:30  „DIAGNÓZA BLÍŽENEC“
   Autorské čtení z nové sbírky černomosteckého 

poety Petra Suchana.  
 Centrum Slunečnice – Kavárna Maňána, 

www.slun.cz BEZBARIÉROVÉ



Hydepark

30

NAPSALI JSTE NÁM

CHYSTÁTE SE NA DOVOLENOU?
ONLINE REZERVACE VÁM UŠETŘÍ ČAS

Dobrý den, 
ráda bych touto cestou poděkovala
všem rodičům, kteří se dobrovolně
zapojili do naší akce u příležitosti
Dne Země, kdy jsme natírali lavičky
u pískoviště, které využíváme nejen
my z Centra volného času 14, ale
také Dětské studio Pohádka a široká
veřejnost. 
Seznámit se během hodinky a poznat
fajn lidi je úžasná věc. Říct jim, že
bude dobrovolná akce, a dozvědět se,
že opravdu přijdou, je druhá úžasná
věc. A do třetice, když tyto lidi vidím,
jak se dokážou zapojit do práce pro
širokou veřejnost, tak mě to nejen
potěší, ale nejraději bych jim poděko-
vala i jinak než jen pouhým napsáním
článku do novin.

Proto opravdu moc děkuji a doufám,
že naše práce bude ohodnocena i ji-
ným způsobem. Věřím, že příště touto
cestou postavíme třeba i ten plot, kte-
rý je na tomto místě na sídlišti Černý
Most opravdu hodně potřebný. Velké
poděkování patří nejen všem rodičům,
kteří se do této akce zapojili, ale také
paní Procházkové z Hornbachu, která
nám zařídila materiál a dovoz do na-
šeho centra14. Děkuji.

Kateřina Chvátalová,
14 Centrum volného času

ŘÁDKOVÁ INZERCE
Zde je prostor pro vaši řádkovou inzerci

� Přímý zájemce koupí dva byty v Pra-

ze. Menší byt pro dceru 1–2+1 a větší

pro sebe 3–4+1 (lze i jednotlivě). Na

vystěhování nespěchám, vyplatím dlu-

hy či exekuce, lze i před privatizací.

Tel.: 608 661 664.

� Pedikúra mokrá – pedikúra lázeňská
+ lakování, gel lak, modelace gelem
na adrese Kpt. Stránského 997/1, 
objednávky na tel. 773 045 317.

� Hodinový manžel – drobné práce v do-

mácnosti. 150 Kč/hod. Tel.: 776 027 306.

� Mytí oken a žaluzií 
Telefon: 605 813 041

� Koupím byt do 80 m2 v Praze, na na-

stěhování nespěchám, možnost zálohy

předem. Tel.: 604 867 703.

� Rizikové kácení, řez, ošetřování stro-

mů. Realizace a údržba zahrad. Tel.

606 662 223, 723 899 561.

� Zl. šperky, zlaté mince, stříbrné
předměty, pánské zl. hodinky, kvalit-
ní obrazy českých mistrů kupuje 
INTERANTIK, Praha 9, Pod Pekárnami 3.
T. 283 893 334, 605 829 440, út a čt.
Po 10 hod.

� Nabízím vám kadeřnické služby vše-

ho druhu v prostředí vašeho domova

a dle vašich časových možností. Volej-

te 774 901 193.

� Instalatér – voda, topení, zed. prá-

ce. Výměna kuch. dřezů a desek. 

Tel.: 602 649 359.

� KOMINICTVÍ NĚMEC, čištění, revize,

opravy, tel.: 775 132 921.

� Čistý byt? Od Saifrta vymalováno mít.
Štuky, stěrky, laky, malba + návštěva
zdarma. Info – 606 227 390.

� Virtuální sídlo pro s.r.o. v Praze.

Místo podnikání OSVČ v Praze 9, 10

od 190 Kč/měs. s DPH. Tel.: 728 991 247,

e-mail: unimoservis@seznam.cz, info:

www.SidloproFirmuPraha.cz.

� ANGLIČTINA (NEJEN) PRO DĚTI;
2 roky zkušeností ze školní přípravky

v USA (celkem 10 let strávených v USA);

pro děti velmi zábavné – ani nepostřeh-

nou, že se učí; max. 6 dětí ve skupině;

první hodina v doprovodu rodičů zdarma;

725 790 863, littlekingdom@seznam.cz.

� Elektromontáže Jirout. Provádíme
nové el. instalace (bytové i průmyslové),
rekonstrukci a údržbu starých bytových
rozvodů, domovní telefony, revize, při-
hlášky. Tel. 777 867 550, 777 441 247.

� Stomatologie Ridet, s. r. o., přijímá

nové pacienty. U metra Chodov na

adrese Holušická 2253/1, Praha 4 –

Chodov. Objednání na čísle 211 222 211

nebo www.ridet.cz.

� !!! Vyklízení – stěhování !!! Vyklíze-
ní sklepů, bytů, pozůstalostí. Odvoz
starého nábytku k likvidaci. Stěhová-
ní všeho druhu. Odvoz nepotřebných
věcí k likvidaci. Doprava po Praze
zdarma. Telefon: 773 484 056.

� Zdravé a bezpečné hubnutí s trvalými

výsledky. Více na www.odkyseleni.cz.

Letní provozní doby v pobočkách
Prahy 14 (7. 7. – 31. 8. 2014)

Černý Most, Gen. Janouška 2/1060:
st 12.00–19.00, pá 9.00–16.00

Hloubětín, Poděbradská 4/489: 
út 9.00–16.00, čt 12.00–19.00

PRÁZDNINOVÝ 
PROVOZ KNIHOVEN 
V PRAZE 14

Stejně jako loni se i letos v tomto ob-
dobí zvyšuje počet žadatelů o dokla-
dy, zejména o cestovní pasy. Pro po-
hodlnější vyřizování žádostí
nabízíme a doporučujeme
možnost online rezerva-
ce. V pravé části úvodní
stránky www.pra-
ha14.cz v sekci
Rezervace úřed-
ních hodin se
můžete
snadno
objed-

nat – stačí zadat jméno a příjmení,
zvolíte agendu a nakonec datum
a hodinu návštěvy. Objednávat se
můžete nejpozději den předem.

Úřední dny pro
tyto žádosti jsou

pondělí až čtvr-
tek, doporučujeme

využívat zejména
úterky a čtvrtky, kdy

je menší počet žada-
telů. Úřední hodiny

najdete také na webu.
(red)
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Křížovka o ceny

VÝHERCI Z MINULÉHO ČÍSLA 

Lehké

Luštitelé křížovky mají jedinečnou možnost vyhrát tři dárková balení od MČ Praha 14. Správné řešení
tajenky s vaší adresou a telefonem posílejte v označené obálce s heslem KŘÍŽOVKA do 15. 6. 2014 na
adresu: PRINCO International, spol. s r. o., Panuškova 1299/2, 140 00 Praha 4 – Krč, nebo na e-mailovou
adresu: krizovka@casopis14.cz, správné odpovědi můžete předat také osobně v zalepené označené
obálce na podatelnu úřadu na adrese ÚMČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9.

Z. Štěpánek, Černý Most; P. Korsová, Černý Most; J. Petrová, Hloubětín

Střední Těžké

Albert Einstein: „Hra je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak zjednodušit život. Přesně to jsme dělali…“ (dokončení v tajence)
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